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e conheça nossos lançamentos

POTTER & PERRYCom POTTER & PERRY você terá uma cobertura completa
e confiável dos fundamentos de enfermagem!

Abrangente, organizado de maneira lógica, preciso, atualizado —
e ainda o principal livro de fundamentos de enfermagem!

• ÚNICO! Quadros de Prática Baseada em Evidências ao longo de todo o livro que
resumem os resultados de estudos de pesquisa e suas implicações para a prática.

• ÚNICO! Cada capítulo clínico inclui Modelos de Pensamento Crítico que
mostram como aplicar o pensamento crítico aos cuidados de enfermagem.

• O capítulo Cuidando do Sobrevivente de Câncer trata das necessidades físicas e emocionais
únicas dos sobreviventes de câncer que enfrentam os pós-efeitos da doença e do tratamento.

• O capítulo Documentação e Informática incorpora conceitos
básicos de informática em enfermagem nos cuidados de saúde.

• As diretrizes de segurança no manejo do cliente incluem as últimas
diretrizes sobre técnicas de transferência e deambulação.

• Os quadros Foco em Idosos preparam você para lidar com as necessidades especiais dos idosos.

• Últimas diretrizes sobre terapia intravenosa da Infusion Nurses Society.

• Últimas diretrizes sobre Estadiamento de Úlceras de
Pressão do National Pressure Ulcer Advisory Panel.

• Quadros de Questões de Avaliação ajudam a aprender como
conduzir de maneira clara e eficiente a anamnese de um cliente.
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NOTA
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Prefácio ao Estudante

xxi

Fundamentos de Enfermagem proporciona 
todos os conceitos e técnicas necessários em 
seu início de carreira de maneira visual-
mente atraente e em formato fácil de usar. 
Sabemos como você é ocupado e como o 
seu tempo é precioso. No início de sua 
educação em enfermagem, é muito impor-
tante que você tenha um recurso que inclua 
todas as informações necessárias para que 
esteja preparado para conferências, ativida-
des em sala de aula, trabalhos clínicos e 
exames – nada além disso. Elaboramos este 
livro para atender a todas as suas necessida-
des. Ele foi feito para ajudá-lo a ter sucesso 
nesse curso e prepará-lo para estudos mais 
avançados. Além do estilo de fácil leitura e 
da abundância de fotografi as e desenhos 
coloridos, incorporamos uma série de re-
cursos para ajudá-lo a estudar e aprender. 

Confi ra os recursos auxiliares de apren-
dizagem do Fundamentos de Enfermagem.

Os Objetivos no início de cada 
capítulo ajudam a enfatizar as 
informações mais importantes que 
virão em seguida.

Os Termos-chave estão listados 
no início de cada capítulo em 
negrito e defi nidos no texto. Os 
números das páginas ajudam a 
localizar rapidamente o termo.
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Os Alertas de Segurança 
indicam técnicas que você 
pode usar para garantir a 
segurança do cliente e da 
enfermagem.

Os quadros Prática Baseada 
em Evidências oferecem 
um resumo das evidências 
científi cas de enfermagem 
sobre um tópico específi co 
e explicam suas implicações 
à prática de enfermagem.

As Diretrizes de 
Procedimentos são condutas 
organizadas em etapas a 
serem aplicadas durante as 
práticas básicas.

Os quadros Educação 
em Saúde apresentam 
um tópico importante 
de educação do 
cliente e dizem o quê 
e como ensiná-los, 
além de como avaliar 
a aprendizagem.
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Os quadros Foco em 
Idosos preparam você 
para lidar com as 
necessidades especiais 
dos idosos.

Os quadros Aspectos 
Culturais do Cuidado 
preparam você para cuidar 
de clientes de populações 
diversas.



xxiv Prefácio ao Estudante

Os Mapas Conceituais mostram 
a associação entre múltiplos 
diagnósticos de enfermagem para 
um cliente com um determinado 
diagnóstico clínico, e a relação 
entre as intervenções de 
enfermagem.

Os quadros Questões de 
Avaliação de Enfermagem 
ensinam como fazer 
perguntas de avaliação 
corretamente ao entrevistar 
os clientes.

O Modelo de Pensamento 
Crítico mostra claramente os 
componentes do pensamento 
crítico a serem aplicados 
durante as etapas do processo 
de enfermagem para que você 
proporcione o melhor cuidado a 
seus clientes.

O Processo de 
Enfermagem em 
cinco etapas 
proporciona uma 
estrutura consistente 
de apresentação do 
conteúdo em capítulos 
clínicos.
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As Considerações 
sobre Delegação 
orientam a 
delegação de 
práticas aos 
profi ssionais 
de apoio da 
enfermagem.

As Habilidades de Enfermagem estão 
apresentadas em um formato claro em duas 
colunas, incluindo Etapas e Fundamentos para 
aprender como e por que uma prática é feita.

Os Pontos de 
Decisão Crítica 
alertam quanto 
às etapas críticas 
em uma prática a 
fi m de garantir o 
cuidado efetivo 
dos clientes.
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O Registrando e 
Informando oferece 
diretrizes sobre o que 
registrar e relatar em 
prontuário em relação 
a cada prática.

Os Resultados 
Inesperados e 
Intervenções 
Relacionadas alertam 
a respeito do que 
pode dar errado 
durante a realização 
de uma prática de 
enfermagem e dá 
diretrizes a respeito 
das respostas 
apropriadas.

Fotos e ilustrações 
detalhadas e claras mostram 
como fazer procedimentos de 
enfermagem importantes.

Considerações sobre 
o Cuidado Domiciliar 
explicam como 
adaptar as práticas ao 
ambiente doméstico.
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As Justifi cativas de 
cada intervenção nos 
planos de cuidados 
demonstram 
as evidências 
que sustentam 
as abordagens 
do cuidado de 
enfermagem.

A seção Avaliação 
explica como avaliar 
e determinar se os 
resultados do cliente 
foram atingidos.

As terminologias da 
Classifi cação de Intervenções 
de Enfermagem (NIC) e 
Classifi cação dos Resultados 
de Enfermagem (NOC) são 
usadas nos planos de cuidados 
para aumentar o conhecimento 
a respeito dos conceitos de 
enfermagem.

Os Planos de Cuidado de 
Enfermagem demonstram 
como deve ser um plano 
de cuidados de um 
cliente. Cada plano ajuda 
a entender o processo de 
avaliação, a associação 
de achados de avaliação 
com as características que 
defi nem a formação do 
diagnóstico de enfermagem, 
a identifi cação de objetivos 
e resultados, a seleção de 
intervenções de enfermagem 
e o processo de avaliação 
dos cuidados.



xxviii Prefácio ao Estudante

Os Exercícios de Pensamento 
Crítico ao fi nal de cada 
capítulo oferecem perguntas 
que exigem a aplicação 
do conteúdo aprendido no 
capítulo a estudos de caso e 
contextos clínicos simples.

As Questões de Revisão no Estilo 
NCLEX® ao fi nal de cada capítulo, 
com respostas e fundamentos 
incluídos no texto, ajuda a revisar 
e avaliar o que foi aprendido.

Os capítulos terminam com 
Conceitos-chave para ajudá-lo 
na revisão.
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Prefácio ao Professor

A enfermagem está sempre respondendo a mudanças dinâmicas 
e desafi os contínuos. Atualmente, as enfermeiras precisam ter 
uma base ampla de conhecimentos para trabalhar. E o mais im-
portante, precisam saber como aplicar as melhores evidências na 
prática a fi m de garantir os melhores resultados para seus clientes. 
O papel da enfermagem inclui assumir a liderança na preservação 
das práticas de enfermagem e demonstrar a sua contribuição ao 
estado de saúde da sua nação. As enfermeiras do futuro, portanto, 
deverão ser pensadoras críticas, defensoras do cliente, tomadoras 
de decisões clínicas e educadoras do cliente dentro de um amplo 
espectro de cuidados.

A 7a edição do Fundamentos de Enfermagem foi atualizada 
a fi m de preparar os estudantes de hoje para os desafi os de ama-
nhã. Este livro é destinado a estudantes iniciantes em todos os 
tipos de enfermagem profi ssional. A cobertura abrangente dos 
tópicos proporciona conceitos fundamentais de enfermagem, 
competências e técnicas da prática de enfermagem e uma base 
sólida para áreas de estudo mais avançadas.

O Fundamentos de Enfermagem oferece uma abordagem 
contemporânea à prática de enfermagem, discutindo todo o es-
copo de cuidados primários, agudos e restauradores. Esta nova 
edição trata de uma série de questões-chave da prática atual, in-
cluindo a manipulação segura do paciente e informática na enfer-
magem. Um capítulo novo e moderno sobre Cuidando do Sobre-
vivente do Câncer prepara os estudantes para lidar com as 
necessidades de cuidados de saúde singulares de pacientes que 
sobreviveram ao câncer, mas ainda enfrentam os pós-efeitos físi-
cos e emocionais da doença e de seu tratamento. A prática base-
ada em evidências é uma das iniciativas mais importantes nos 
cuidados de saúde atualmente. O foco maior na aplicação de 
evidências atuais nas competências e nos planos de cuidados dos 
clientes ajuda os estudantes a entender como os últimos achados 
de pesquisa devem guiar sua tomada de decisões clínicas.

Somos gratos aos muitos educadores e estudantes que com-
partilharam conosco suas opiniões, visões e ideias, e considera-
mos cada um deles colaboradores desta revisão.

Características
Desenvolvemos atentamente esta 7a edição tendo o estudante em 
mente. Elaboramos este livro para acolher o novo estudante à 
enfermagem, para falar do nosso amor pela profi ssão e para pro-
mover a aprendizagem e o conhecimento. As principais caracte-
rísticas do livro são:

Características Clássicas
• Cobertura abrangente e fácil leitura de todo o conteúdo de 

enfermagem fundamental.
• Texto em cores para melhorar o recurso visual e o valor ins-

trutivo.
• O formato de processo de enfermagem proporciona uma es-

trutura organizacional consistente para capítulos clínicos.
• Abrange promoção da saúde e cuidados agudos e contí-

nuos para lidar com a prática atual em diversos contextos.
• Uma linha de promoção da saúde e do bem-estar é usada 

de maneira consistente ao longo do livro.
• A diversidade cultural é apresentada no Capítulo 9, enfati-

zada em exemplos clínicos ao longo do livro e destacada em 
quadros especiais.

• A educação em saúde é apresentada no Capítulo 25 e enfati-
zada em quadros que enumeram os objetivos de ensino, estra-
tégias e avaliação relacionados aos tópicos clínicos ao longo 
do livro.

• Princípios de enfermagem gerontológica são tratados no 
Capítulo 14, bem como nos quadros especiais de Foco em 
Idosos no livro.

• Contextos clínicos diversos são tratados ao longo do livro, 
descrevendo exemplos práticos em instituições clínicas, de 
cuidados especiais e no lar, bem como em contextos de cuida-
dos agudos.

• O modelo de pensamento crítico oferece uma estrutura 
para capítulos clínicos, mostrando como elementos do pensa-
mento crítico, incluindo conhecimento, atitudes de pensa-



mento crítico, padrões intelectuais e profi ssionais e experiên-
cia, estão integrados em todo o processo de enfermagem para 
a tomada de decisões clínicas.

• Habilidades de enfermagem importantes são apresentadas 
em um formato claro em duas colunas com um fundamento 
para todas as etapas; sempre que possível, os fundamentos ba-
seiam-se nas evidências de pesquisa mais atuais.

• Resultados Inesperados e Intervenções Relacionadas estão 
destacadas nas habilidades de enfermagem para ajudar os es-
tudantes a prever e responder apropriadamente a possíveis 
problemas enfrentados enquanto se faz as tarefas.

• Os quadros de Diretrizes de Procedimentos dão instruções 
organizadas em etapas para fazer as práticas mais básicas.

• Os Mapas Conceituais mostram a associação entre múltiplos 
diagnósticos de enfermagem de um cliente e um diagnóstico 
clínico selecionado, além da relação entre intervenções de en-
fermagem.

• Os Planos de Cuidado de Enfermagem orientam o estu-
dante a como conduzir uma avaliação e analisam as caracte-
rísticas que indicam diagnósticos de enfermagem. Os planos 
incluem classifi cações NIC e NOC para familiarizar o estu-
dante com suas nomenclaturas relevantes. As seções de avalia-
ção dos planos mostram aos estudantes como avaliar e então 
determinar os resultados dos cuidados.

• Os quadros de Prática Baseada em Evidências resumem as 
evidências de enfermagem disponíveis a respeito de um tó-
pico específi co e explicam suas implicações à prática de enfer-
magem, ajudando os estudantes a entender como a pesquisa 
pode ser traduzida em realidade à beira do leito.

• Alertas de Segurança indicam técnicas que os estudantes 
podem usar para garantir a segurança do cliente e da en-
fermagem.

Novas Características
• Novos capítulos e conteúdo ampliado:

• O capítulo Cuidando do Sobrevivente de Câncer trata das 
necessidades físicas e emocionais únicas dos sobreviventes 
de câncer que enfrentam os pós-efeitos da doença e do tra-
tamento. Com 10 milhões de sobreviventes de câncer nos 
Estados Unidos, é preciso que a enfermagem em todos os 
contextos entenda os tipos comuns de problemas de saúde 
desses clientes.

• O capítulo Prática Baseada em Evidências ensina um pro-
cesso em seis etapas para fazer perguntas clínicas e aprender 
como analisar e aplicar as melhores evidências científi cas à 
prática. O capítulo oferece competências para conduzir pes-
quisas na literatura e dicas para aplicar as evidências a situa-
ções reais da prática.

• O capítulo Documentação e Informática incorpora concei-
tos básicos de informática em enfermagem nos cuidados 
de saúde.

• As diretrizes de segurança na manipulação do paciente in-
cluem as últimas diretrizes de 2006 sobre técnicas de 
transferência e deambulação.

• Novas diretrzies 2007 IV da Infusion Nurses Society.
• Novas diretrizes de 2006 sobre Estadiamento de Úlceras 

de Pressão do National Pressure Ulcer Advisory Panel.
• Quadros de Questões de Avaliação ajudam a aprender 

como conduzir de maneira clara e efi ciente a anamnese de 
um cliente.

Ficamos felizes por ver o número cada vez maior de homens 
envolvidos atualmente na prática de enfermagem, e reconhece-
mos sua dedicação, sua competência e seu profi ssionalismo.* 

O desenvolvimento deste livro resultou do trabalho combi-
nado de muitos profi ssionais talentosos e comprometidos com a 
excelência na função. Agradecemos sua dedicação e seu entu-
siasmo. Tentamos ao longo de todo o livro reconhecer as contri-
buições de nossos colegas enfermeiros profi ssionais que fazem 
diferença nas vidas de seus clientes e das comunidades em que 
trabalham. Estamos muito orgulhosos de estarmos ligados a indi-
víduos tão admiráveis.

xxx Prefácio ao Professor

*Nota do Editor: Nessa 7a edição em português, porém, a Revisão Científi ca 
optou por tratar o profi ssional sempre por ela. Em alguns poucos casos, usa-
mos ela e ele para nos referir ao cliente para fi ns de clareza das informações 
ao leitor.
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53

Prática Baseada  
em Evidências

 5

OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
•	 Discutir	os	benefícios	da	prática	baseada	em	evidências.
•		 Descrever	as	cinco	etapas	da	prática	baseada	em	evidências.
•		 Desenvolver	uma	pergunta	PICO.
•		 Explicar	os	níveis	de	evidência	na	literatura.
•		 Discutir	formas	de	aplicação	das	evidências	à	prática.
•		 Explicar	como	a	pesquisa	em	enfermagem	melhora	a		

prática	da	enfermagem.	

•		 Discutir	as	etapas	do	processo	de	pesquisa.
•		 Discutir	prioridades	das	pesquisas	em	enfermagem.
•		 Explicar	a	relação	entre	prática	baseada	em	evidências	e	

melhoria	da	qualidade.
•		 Descrever	os	componentes	de	um	programa	de	melhoria	da	

qualidade.

TERMOS-CHAVE

Anonimato, p. 63
Confidencialidade, p. 63
Confiável, p. 61
Consentimento informado,  

p. 63
Dados empíricos, p. 61
Estudo experimental, p. 62
Generalizável, p. 61
Hipótese, p. 59
Levantamento de dados, p. 62
Método científico, p. 61
Melhoria da qualidade (MQ), 

p. 64
Orientações clínicas, p. 57
Pergunta PICO, p. 55
Pesquisa de avaliação, p. 62

Pesquisa em enfermagem,  
p. 60

Pesquisa qualitativa de 
enfermagem, p. 62

Pesquisa quantitativa de 
enfermagem, p. 61

Prática baseada em evidências 
(PBE), p. 54

Processo de pesquisa, p. 62
Raciocínio indutivo, p. 62
Revisão por pares, p. 56 

Melhora do desempenho 
(MD), p. 64

Tendência, p. 58
Válido, p. 61
Variáveis, p. 59



54 Unidade I O Cliente e o Ambiente de Saúde

Rick	trabalha	há	mais	de	5	anos	na	emergência	como	enfermeiro.	
Ao	longo	desse	período,	as	enfermeiras	têm	seguido	uma	política	

de	 restrição	das	 visitas	da	 família	 aos	pacientes	 que	 experimentam	
eventos	 críticos	 que	 exigem	 reanimação	 de	 emergência.	 A	 política	
permite	que	as	enfermeiras	cuidem	do	paciente	e	administrem	cui-
dado	salvador	da	vida	 sem	interferência	da	 família.	As	enfermeiras	
admitem	que	a	experiência	de	assistir	à	reanimação	de	um	ente	que-
rido	 é	 muito	 traumática	 para	 os	 membros	 da	 família.	 Entretanto,	
Rick	tem	observado	que	as	famílias	dos	pacientes	submetidos	a	rea-
nimação	experimentam	um	estresse	significativo	quando	não	podem	
ficar	junto	do	ente	querido.	Mais	tarde,	após	a	reanimação,	a	equipe	
pode	enfrentar	 raiva	ou	ressentimento	por	parte	das	 famílias.	Rick	
levantou	 a	 questão	 com	 as	 outras	 enfermeiras	 no	 departamento:	
“Quais	são	os	benefícios	da	visita	da	família	durante	a	reanimação?	
É	possível	que	a	presença	da	família	durante	a	reanimação	venha	a	
melhorar	os	resultados	para	as	famílias?”

A	maioria	das	enfermeiras	como	Rick	pratica	a	enfermagem	de	
acordo	com	o	que	aprende	na	escola	de	enfermagem,	por	meio	das	
experiências	na	prática	e	pelas	políticas	e	procedimentos	de	sua	ins-
tituição.	 Tal	 abordagem	 da	 prática	 não	 significa	 que	 a	 prática	 da	
enfermagem	se	baseia	em	informação	atualizada.	Pode	significar	que	
a	prática	da	enfermagem	baseia-se	na	tradição,	e	não	nas	evidências	
atuais.	 Se	 Rick	 fosse	 buscar	 artigos	 da	 literatura	 científica	 sobre	 a	
presença	da	família	durante	a	reanimação,	ele	descobriria	as	evidên-
cias	que	mostram	os	benefícios	desta	abordagem	(Meyers	e	outros,	
2000;	Clark	e	outros,	2005).	A	evidência	proveniente	dos	estudos	de	
pesquisa	 e	 a	 opinião	 de	 especialistas	 em	 cuidado	 clínico	 fornecem	
uma	base	para	Rick	e	seus	colegas	fazerem	mudanças	na	política	de	
visitação	com	base	em	evidências.	A	utilização	de	evidências	na	prá-
tica	capacita	clínicos	como	Rick	a	fornecer	a	mais	alta	qualidade	de	
cuidado	a	seus	clientes	e	famílias.

Um Caso de Evidência
As	enfermeiras	praticam	em	uma	“era	de	responsabilidade”	na	qual	
questões	relativas	a	qualidade	e	custos	orientam	o	cuidado	da	saúde	
(Kizer	e	outros,	2000;	Newhouse	e	outros,	2005).	O	público	geral	
está	mais	 informado	 sobre	 sua	própria	 saúde,	 sobre	as	questões	de	
cuidado	 da	 saúde	 que	 afetam	 a	 sociedade	 e	 sobre	 a	 incidência	 de	
erros	médicos	dentro	das	instituições	de	cuidado	da	saúde	no	país.	
Está	sendo	feito	um	exame	minucioso	sobre	por	que	determinadas	
abordagens	de	cuidado	da	saúde	são	usadas,	sobre	quais	funcionam	
e	quais	não	o	fazem.	Como	resultado,	a	prática	baseada	em	evidên-
cias	(PBE)	é	uma	resposta	às	amplas	forças	da	sociedade	que	as	en-
fermeiras	 e	 outros	 profissionais	 da	 saúde	 precisam	 enfrentar	
(Newhouse	e	outros,	2005).	A	PBE	é	um	guia	para	as	enfermeiras	
estruturarem	a	forma	como	tomar	decisões	clínicas	acuradas,	opor-
tunas	e	apropriadas.

As	enfermeiras	clínicas	regularmente	confrontam-se	com	impor-
tantes	decisões	clínicas	ao	cuidar	dos	pacientes	(p.	ex.,	o	que	avaliar	
no	 paciente,	 que	 intervenções	 são	 necessárias	 e	 quais	 intervenções	
são	melhores).	É	muito	importante	traduzir	a	melhor	evidência	em	
melhores	práticas	à	beira	do	 leito	do	cliente.	O	uso	de	uma	tábua	
deslizante	para	transferir	o	paciente	do	leito	para	a	maca,	em	vez	de	
levantá-lo,	 e	 o	 uso	 da	 escala	 de	 Braden	 baseada	 em	 pesquisa	 para	
avaliar	rotineiramente	o	risco	do	cliente	para	lesão	da	pele	são	formas	
de	usar	evidência	à	beira	do	leito.	A	prática baseada em evidências 
(PBE)	é	uma	abordagem	de	solução	de	problema	da	prática	clínica	
que	integra	o	uso	consciente	da	melhor	evidência	à	experiência	do	
clínico	e	às	preferências	e	aos	valores	do	cliente	na	tomada	de	deci-
sões	 sobre	 o	 cuidado	 prestado	 (Fig.	 5-1)	 (Melnyk	 e	 Fineout-
Overholt,	2005;	Sackett	e	outros,	2000).

Figura 5-1 Modelo de tomada de decisão clínica baseada em evidências.
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Como	enfermeira,	você	precisa	permanecer	informada	e	conhe-
cer	as	evidências	atuais.	De	modo	típico,	os	novos	estudantes	lerão	
diligentemente	seus	livros-texto	e	se	reportarão	a	artigos	científicos.	
Um	bom	livro-texto	incorpora	evidência	às	orientações	de	prática	e	
aos	 procedimentos	 que	 descreve.	 Entretanto,	 um	 livro-texto	 conta	
com	 a	 literatura	 científica,	 em	 geral	 desatualizada	 pelo	 tempo	 de	
publicação	do	livro.	Quase	todos	os	tópicos	envolvendo	a	prática	de	
enfermagem	estão	disponíveis	 em	artigos	da	 literatura	 sobre	enfer-
magem	e	cuidado	da	saúde.	Entretanto,	embora	a	base	científica	da	
prática	 de	 enfermagem	 tenha	 crescido,	 algumas	 práticas	 não	 são	
“baseadas	em	pesquisa”	(baseadas	em	achados	de	estudos	de	pesquisa	
bem	planejados),	porque	os	achados	são	inconclusivos	ou	as	práticas	
ainda	não	foram	estudadas	(Titler	e	outros,	2001).	O	desafio	é	ser	
capaz	de	obter	o	melhor,	a	informação	mais	atual	no	momento	certo,	
quando	você	precisa	dela	para	o	cuidado	do	cliente.

A	 melhor	 informação	 é	 a	 evidência	 fornecida	 por	 estudos	 de	
pesquisa	conduzidos	sistematicamente	e	bem	planejados,	a	maioria	
encontrada	em	 jornais	científicos.	 Infelizmente,	grande	parte	desta	
evidência	nunca	atinge	a	beira	do	leito.	As	enfermeiras	em	ambientes	
de	prática,	ao	contrário	dos	ambientes	educacionais,	com	frequência	
não	têm	acesso	fácil	aos	bancos	de	dados	da	literatura	científica.	Em	
vez	disso,	as	enfermeiras,	em	geral,	cuidam	dos	clientes	com	base	na	
tradição,	 na	 conveniência	 ou	 no	 padrão:	 “Sempre	 foi	 feito	 desta	
forma.”

Outra	 fonte	 de	 informação	 provém	 da	 evidência	 de	 não-pes-
quisa,	que	inclui	dados	de	melhoria	da	qualidade	e	controle	de	risco;	
padrões	internacionais,	nacionais	e	locais;	dados	de	controle	de	in-
fecção,	 revisões	de	quadro	de	 referência,	 retrospectivos	ou	 concor-
rentes;	e	experiência	dos	clínicos.	É	importante	que	você	aprenda	a	
contar	mais	com	a	evidência	de	pesquisa	do	que	apenas	com	a	evi-
dência	de	não-pesquisa.	Ao	enfrentar	um	problema	clínico,	pergun-
te-se	sempre	onde	está	a	melhor	evidência	para	ajudá-la	a	encontrar	
a	melhor	solução	no	cuidado	dos	clientes.

Mesmo	quando	você	usa	a	melhor	evidência	disponível,	a	aplica-
ção	 e	 os	 resultados	 irão	 diferir	 com	 base	 nos	 valores,	 preferências,	
preocupações	 e/ou	 expectativas	 dos	 pacientes	 (Oncology	 Nursing	
Society	[ONS],	2005).	A	PBE	não	é	achar	evidência	de	pesquisa	e	
aplicá-la	 cegamente	 sem	 usar	 bom	 julgamento.	 Como	 enfermeira,	
você	desenvolverá	habilidades	de	pensamento	crítico	para	determi-
nar	se	a	evidência	é	relevante	e	apropriada	aos	seus	pacientes	e	à	si-
tuação	clínica.	Por	exemplo,	um	único	artigo	de	pesquisa	sugere	que	
o	uso	do	toque	terapêutico	é	consistentemente	eficaz	na	redução	da	
dor	de	uma	 incisão	 abdominal.	Entretanto,	 se	 as	 crenças	 culturais	
dos	pacientes	impedirem	a	utilização	do	toque,	você	provavelmente	
precisará	pesquisar	 a	melhor	 terapia	baseada	 em	evidências	que	os	
clientes	aceitarão.	A	utilização	de	sua	experiência	clínica	e	a	conside-
ração	 dos	 valores	 e	 preferências	 dos	 pacientes	 asseguram	 que	 você	
aplicará,	segura	e	apropriadamente,	a	evidência	disponível	na	prática.	
A	pesquisa	mostra	que	os	clientes	que	recebem	cuidado	baseado	em	
evidências	mais	recentes	e	melhores	que	provêm	de	estudos	de	pes-
quisa	bem	planejados	experimentam	28%	dos	melhores	 resultados	
(Heater	e	outros,	1988).

Etapas da Prática Baseada em Evidências
A	PBE	é	uma	abordagem	sistemática	para	tomada	de	decisão	racio-
nal	 que	 facilita	 a	 consecução	 das	 melhores	 práticas	 (Newhouse	 e	
outros,	2005).	O	emprego	de	uma	abordagem	etapa	por	etapa	asse-
gura	que	você	obterá	a	evidência	mais	forte	disponível	para	aplicar	
no	 cuidado	 ao	 cliente.	 São	 cinco	 as	 etapas	 da	 PBE	 (Melnyk	 e	 Fi-
neout-Overholt,	2005):

1.  Faça	uma	pergunta	clínica.
2.  Reúna	as	evidências	mais	relevantes	e	melhores.

3.  Analise criticamente	as	evidências	que	reuniu.
4.		 Integre	todas	as	evidências	à	experiência	clínica	e	às	preferências	

e	 aos	 valores	 do	paciente	 ao	 tomar	uma	decisão	de	prática	 ou	
fazer	uma	mudança.

5.  Avalie	a	decisão	de	prática	ou	mudança.

Faça a Pergunta Clínica. Pense	sempre	em	sua	prática	ao	cui-
dar	de	um	cliente.	Indague	sobre	o	que	não	faz	sentido	para	você	e	
sobre	o	que	precisa	de	esclarecimento.	Pense	em	algum	problema	ou	
área	de	interesse	que	consuma	tempo,	seja	caro	e	ilógico	(Callister	e	
outros,	2005).	Se	você	dispuser	de	um	periódico	clínico,	seu	acesso	
a	ele	será	uma	rica	fonte	de	perguntas	clínicas.	Titler	e	outros	(2001)	
sugerem	que	se	usem	deflagradores	focalizados	no	problema/conhe-
cimento	para	pensar	criticamente	sobre	questões	da	unidade	de	en-
fermagem	 clínica	 e	 operacional.	 O	 deflagrador	 focalizado	 no	 pro-
blema	é	aquele	que	você	encara	ao	cuidar	de	um	paciente	ou	uma	
tendência	que	você	observa	 em	uma	unidade	de	 enfermagem.	Por	
exemplo,	ao	cuidar	de	um	cliente	inconsciente,	você	pensa:	Qual	a	
melhor	solução	para	usar	ao	fazer	o	cuidado	da	boca	deste	cliente?	
Exemplos	de	tendências	focalizadas	no	problema	incluem	o	número	
crescente	de	quedas	entre	pacientes	ou	a	incidência	de	infecções	do	
trato	urinário	 em	uma	unidade	de	 enfermagem.	Tais	 tendências	 o	
levam	a	perguntar:	“Como	posso	reduzir	as	quedas	em	minha	uni-
dade?”	ou	“Qual	a	melhor	forma	de	evitar	infecções	do	trato	urinário	
nos	clientes	pós-operatórios?”

O	deflagrador	focalizado	em	conhecimento	é	uma	pergunta	re-
lativa	à	nova	informação	disponível	sobre	um	tópico.	Por	exemplo:	
“Qual	a	evidência	atual	para	melhorar	o	controle	da	dor	em	clientes	
com	cefaleia?”	Fontes	 importantes	deste	tipo	de	 informação	são	os	
padrões	e	as	orientações	de	prática	disponíveis	de	instituições	ameri-
canas	como	a	Agency	for	Healthcare	Research	and	Quality	(AHRQ),	
a	American	Pain	Society	(APS),	ou	a	American	Association	of	Criti-
cal	Care	Nurses	(AACN).	Outras	fontes	de	deflagradores	focalizados	
em	conhecimento	 incluem	as	publicações	de	pesquisa	 recente	e	os	
especialistas	 em	 enfermagem	 dentro	 de	 uma	 organização	 (Titler	 e	
outros,	1994).

As	perguntas	que	você	faz	acabarão	levando-o	à	evidência	de	
uma	resposta.	Quando	você	faz	uma	pergunta	e	procura	então	a	
literatura	científica,	você	não	quer	ler	100	artigos	para	descobrir	
aqueles	que	são	mais	úteis.	Você	quer	ser	capaz	de	ler	os	quatro	
a	 seis	melhores	 artigos	que	 tratam	especificamente	da	 sua	per-
gunta	 de	 prática.	 Melnyk	 e	 Fineout-Overholt	 (2005)	 sugerem	
que	 se	 use	 o	 formato	 PICO*	 para	 fazer	 perguntas.	 Os	 quatro	
elementos	de	uma	pergunta PICO	estão	resumidos	no	Quadro	
5-1.	Quanto	mais	focalizada	a	pergunta	que	fizer,	mais	rápida	a	
pesquisa	 por	 evidências	 na	 literatura	 científica.	 Por	 exemplo,	
uma	pergunta	PICO	bem	formulada	é:	O uso de distração tera-
pêutica (I), comparado com a reorientação padrão no ambiente 
(C), reduz a incidência de perambulação (O) em pacientes com 
demência (P)?	Outro	exemplo	é:	A pressão sanguínea do paciente 
(P) é mais acurada (O) quando medida com o paciente com a 
perna cruzada (I)	 versus	o pé do paciente no chão (C)?	Observe	
que	 uma	 pergunta	 PICO	 bem	 formulada	 não	 precisa	 seguir	 a	
sequência	de	P,	I,	C	e	O.	O	objetivo	é	fazer	uma	pergunta	que	
contenha	o	máximo	dos	elementos	PICO.

Perguntas	inapropriadamente	formuladas	(p.	ex.,	Qual	a	melhor	
forma	de	reduzir	a	perambulação?	Qual	a	melhor	forma	de	medir	a	
pressão	sanguínea?)	provavelmente	levarão	a	muitas	fontes	de	infor-
mação	irrelevantes,	dificultando	a	descoberta	da	melhor	evidência.	O	
formato	PICO	permite	que	você	faça	perguntas	focalizadas	na	inter-

*PICO	representa	um	acrônimo	para	paciente	ou	população	de	paciente,	inter-
venção,	comparação	ou	controle,	outcomes (resultado	ou	desfecho).
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venção.	 Para	 perguntas	 que	 não	 são	 focalizadas	 na	 intervenção,	 o	
significado	da	letra	I	pode	ser	“área	de	interesse”	(Melnyk	e	Fineout-
Overholt,	2005).	Por	exemplo:	Qual a diferença em termos de retenção 
(O) de novos graduados em enfermagem (P) que têm experiência ante-
rior como auxiliar de enfermagem (I)	versus	aqueles que não têm	(C)?	
Algumas	 perguntas	 nem	 sempre	 contêm	 todos	 os	 elementos	 de	
PICO.	Um	exemplo	é	uma	pergunta	significativa:	Como os pacientes 
com fibrose cística (P) graduam a qualidade de vida (O)? Esta	pergunta	
contém	apenas	os	elementos	P	e	O.

As	perguntas	que	você	levanta	usando	o	formato	PICO	ajudam	
a	 identificar	 lacunas	 de	 conhecimento	 em	 uma	 situação	 clínica.	
Quando	você	formula	perguntas	bem	pensadas,	o	tipo	de	evidência	
para	a	prática	clínica	torna-se	mais	claro.	Exemplos	de	diferentes	la-
cunas	de	conhecimento	incluem	os	seguintes	(ONS,	2005):

•		 Diagnóstico:	Perguntas	sobre	a	seleção	e	interpretação	de	exames	
diagnósticos.	Exemplo:	O	uso	de	um	termômetro	oral	descartá-
vel,	comparado	com	um	termômetro	oral	eletrônico,	mede	acu-
radamente	a	temperatura	corporal	no	cliente	com	um	tubo	en-
dotraqueal?

•		 Prognóstico:	 Perguntas	 sobre	 o	 provável	 resultado	 clínico	 do	
cliente.	Exemplo:	Existe	diferença	na	incidência	de	trombose	de	
veia	profunda	nos	clientes	cirúrgicos	que	recebem	heparina	sub-
cutânea	 em	 comparação	 com	 heparina	 de	 baixo	 peso	 molecu-
lar?

•		 Terapia:	Perguntas	sobre	a	seleção	dos	tratamentos	mais	benéfi-
cos.	Exemplo:	Que	esquema	para	o	 intestino	é	mais	eficaz	no	
alívio	 da	 constipação	 causada	 pela	 administração	 de	 terapia	
opioide	em	clientes	com	dor	crônica?

•		 Prevenção:	Perguntas	sobre	rastreamento	e	métodos	de	prevenção	
para	 reduzir	 o	 risco	 de	 doença.	 Exemplo:	 O	 desempenho	 do	
exame	 de	 antígeno	 específico	 da	 próstata	 (PSA)	 no	 idoso	 sem	
sintomas	de	doença	da	próstata	reduz	seu	risco	de	mortalidade	
por	câncer	de	próstata?

•		 Educação:	Perguntas	sobre	as	melhores	estratégias	de	ensino	para	
colegas,	clientes	ou	membros	da	família.	Exemplo:	O	uso	de	auxi-
liares	visuais,	em	comparação	com	folhetos	de	ensino	para	pessoas	
com	pouca	instrução,	é	uma	estratégia	de	ensino	mais	eficaz	para	
educar	adultos	pouco	instruídos	sobre	dietas	terapêuticas?

Lembre-se,	 não	 se	 satisfaça	 com	 as	 rotinas	 clínicas.	 Pergunte	
sempre	e	use	pensamento	crítico	para	considerar	as	melhores	formas	
de	cuidado	do	cliente.

Reúna as Melhores Evidências. Uma	 vez	 que	 você	 tenha	
uma	pergunta	PICO	clara	e	concisa,	você	está	pronto	para	buscar	as	

evidências.	 Você	 encontrará	 as	 evidências	 de	 que	 precisa	 em	 uma	
variedade	de	fontes:	manuais	de	política	e	procedimento	da	institui-
ção,	dados	de	melhoria	da	qualidade,	orientações	de	prática	clínica	
existentes,	 ou	 bancos	 de	 dados	 bibliográficos	 computadorizados.	
Não	hesite	em	pedir	ajuda	para	encontrar	as	evidências	apropriadas.	
Sua	faculdade	sempre	será	uma	fonte-chave.	Já	no	ambiente	de	cui-
dado	da	saúde,	considere	consultar	especialistas	como	enfermeiras	de	
prática	avançada,	educadores	de	equipe,	administradores	de	risco	e	
enfermeiras	de	controle	de	infecção.

Ao	procurar	evidência	na	 literatura	científica,	convém	buscar	a	
ajuda	de	um	bibliotecário	para	assuntos	médicos.	Este	profissional	
conhece	 os	 vários	 bancos	 de	 dados	 disponíveis	 para	 você	 (Tabela	
5-1).	Os	bancos	de	dados	 são	um	depósito	dos	 estudos	 científicos	
publicados,	 incluindo	pesquisa	revisada	por	pares.	Um	artigo	revi-
sado por pares significa	que	um	painel	de	especialistas	familiariza-
dos	com	o	tópico	ou	tema	principal	do	artigo	o	revisou.	O	bibliote-

QUADRO 5-1  Desenvolvimento de uma Pergunta 
PICO

P 5 População de pacientes de interesse
Identifique os pacientes por idade, sexo, etnia, e doença ou 

problema de saúde
I 5 Intervenção de interesse

Qual a intervenção que vale a pena usar na prática (p. ex., 
um tratamento, exame diagnóstico, fator prognóstico)?

C 5 Comparação ou Controle de interesse
Qual é o padrão de cuidado ou intervenção atual usada 

agora na prática?
O 5 Resultado (Outcome)

Que resultado quer atingir ou observar como resultado de 
uma intervenção (p. ex., mudança no comportamento do 
paciente, achado físico, percepção do paciente)?

TABELA 5-1  Bancos de Dados e Fontes de 
Literatura Científica Pesquisáveis

Bancos de Dados Fontes

AHRQ Agency for Healthcare Research and 
Quality. Inclui orientações clíni-
cas e resumos de evidências

http://www.ahrq.gov
CINAHL Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health Literature. Inclui es-
tudos em enfermagem, saúde 
aliada e biomedicina.

http://www.cinahl.gov
MEDLINE Inclui estudos em medicina, enfer-

magem, odontologia, psiquiatria, 
veterinária e saúde aliada.

http://www.ncbi.nim.nih.gov
EMBASE Estudos biomédicos e farmacêuti-

cos
http://www.embase.com

PsycINFO Psicologia e disciplinas de cuidado 
da saúde associadas.

http://www.apa.org/psycinfo/
Banco de Dados  

Cochrane de     
Revisões 
Sistemáticas

Texto completo de revisões 
sistemáticas atualizadas regular-
mente preparadas pela Cochrane 
Collaboration. Inclui revisões e 
protocolos completos.

http://cochrane.org/reviews
National Guidelines 

Clearinghouse
Repositório de abstratos (sumários) 

sobre orientações clínicas e seu 
desenvolvimento. Também inclui 
versão condensada de orientação 
para observação.

http://www.guideline.gov
PubMed Biblioteca de ciência da saúde na 

National Libraty of Medicine. 
Oferece acesso gratuito aos arti-
gos de periódicos.

http://www.nlm.nih.gov
Jornal on-line de 

Síntese do       
Conhecimento 
para Enfermagem

Jornal eletrônico contendo artigos 
que fornecem uma síntese de 
pesquisa e uma bibliografia co-
mentada para referências selecio-
nadas.
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cário	está	disponível	para	ajudá-lo	a	traduzir	sua	pergunta	PICO	em	
uma	linguagem	ou	palavras-chave	que	produzirão	a	melhor	pesquisa	
de	evidência.	Ao	conduzir	uma	pesquisa,	é	necessário	entrar	ou	ma-
nipular	diferentes	palavras-chave	até	que	você	obtenha	a	combinação	
que	lhe	dê	os	artigos-chave	que	quer	ler	sobre	sua	pergunta.	Ao	en-
trar	com	uma	palavra	para	pesquisar	no	banco	de	dados,	é	bom	estar	
preparado	para	 alguma	confusão	com	as	 evidências	que	obtém.	O	
vocabulário	dos	artigos	publicados	em	geral	é	vago.	Algumas	vezes	a	
palavra	que	você	seleciona	tem	um	significado	muito	diferente	para	
os	diversos	autores.	O	bibliotecário	pode	ensiná-lo	a	escolher	pala-
vras	ou	termos	alternativos	que	identifiquem	sua	pergunta	PICO	e,	
assim,	você	pode	obter	evidência	relevante.

Entre	os	bancos	de	dados	mais	abrangentes	conhecidos	estão	o	
MEDLINE	e	o	CINAHL,	que	representam	a	base	do	conhecimento	
científico	 sobre	 cuidado	 da	 saúde	 (Melnyk	 e	 Fineout-Overholt,	
2005).	Dos	diversos	bancos	de	dados,	alguns	são	comprados,	outros	
são	 gratuitos,	 e	 outros	 ainda	 estão	 disponíveis	 nas	 duas	 opções.	
Como	 estudante,	 você	 terá	 acesso	 a	 uma	 assinatura	 institucional	
paga	 por	 sua	 faculdade.	 Um	 dos	 vendedores	 mais	 conhecidos	 é	 o	
OVID,	que	oferece	vários	bancos	de	dados	diferentes.	Também	exis-
tem	bancos	de	dados	gratuitos	na	Internet.	O	Cochrane	Database	of	
Systematic	Reviews	é	uma	fonte	valiosa	de	evidência	sintetizada	(i. 
e.,	 evidência	 pré-avaliada).	 O	 banco	 de	 dados	 Cochrane	 inclui	 o	
texto	 completo	 de	 revisões	 sistemáticas	 e	 protocolos	 regularmente	
atualizados	das	revisões	em	andamento.	Grupos	de	revisão	colabora-
tivos	preparam	e	mantêm	as	revisões.	Os	protocolos	fornecem	a	base,	
os	objetivos	e	os	métodos	para	as	revisões	em	andamento	(Melnyk	e	
Fineout-Overholt,	 2005).	 O	 National	 Guidelines	 Clearinghouse	
(NGC)	é	um	banco	de	dados	mantido	pela	AHRQ.	Ele	contém	di-
retrizes clínicas,	informes	desenvolvidos	sistematicamente	sobre	um	
plano	de	cuidado	para	um	grupo	específico	de	circunstâncias	clínicas	
envolvendo	uma	população	específica	de	pacientes.	Os	exemplos	de	
diretrizes	clínicas	do	NGC	incluem	o	cuidado	de	crianças	e	adoles-
centes	com	diabetes	tipo	I	e	orientações	de	prática	para	o	tratamento	
de	adultos	com	lombalgia.	O	NGC	é	valioso	no	desenvolvimento	de	
um	plano	de	cuidado	para	um	cliente	(Cap.18).

A	pirâmide	na	Figura	5-2	representa	a	hierarquia	das	evidências	
disponíveis.	Nesse	ponto	de	sua	carreira	como	enfermeira,	você	não	
pode	ser	uma	especialista	em	todos	os	aspectos	dos	tipos	de	estudos	
conduzidos.	Entretanto,	você	pode	aprender	bastante	sobre	os	tipos	
de	estudos	para	ajudá-la	saber	quais	têm	a	melhor	evidência	cientí-
fica.	 No	 alto	 da	 pirâmide	 encontram-se	 revisões	 sistemáticas	 ou	
metanálises.	 Estas	 revisões	 são	 o	 coração	 da	 PBE	 (Stevens,	 2001).	
Um	 painel	 de	 especialistas	 revisa	 as	 evidências	 sobre	 uma	 questão	
clínica	específica	e	resume	o	estado	da	ciência.	Uma	revisão	sistemá-
tica	ou	metanálise	revisa	apenas	os	estudos	que	são	ensaios	controla-
dos	randomizados	(ECRs).

Um	ECR	é	o	nível	mais	alto	de	pesquisa	experimental,	quando	
os	pesquisadores	testam	uma	intervenção	(p.	ex.,	nova	droga,	terapia	
ou	método	de	educação)	contra	o	padrão	usual	de	cuidado	(Quadro	
5-2).	Os	pesquisadores	designam	aleatoriamente	indivíduos	para	um	
grupo-controle	ou	para	um	grupo	de	 tratamento.	Em	outras	pala-
vras,	 todos	 os	 indivíduos	 em	 um	 estudo	 têm	 a	 mesma	 chance	 de	
estar	em	ambos	os	grupos.	O	grupo	de	tratamento	recebe	a	interven-
ção	experimental,	e	o	grupo-controle	recebe	o	padrão	usual	de	cui-
dado.	Os	pesquisadores	medem	ambos	os	 grupos	para	 os	mesmos	
resultados,	para	ver	se	existe	uma	diferença.	Quando	o	ECR	é	com-
pletado,	o	pesquisador	vem	a	saber	se	a	intervenção	leva	a	melhores	
resultados	que	o	padrão	de	cuidado.

Em	uma	revisão	sistemática	ou	metanálise,	o	pesquisador	inde-
pendente	revisa	todos	os	ECRs	conduzidos	sobre	a	mesma	indagação	
clínica	e	relata	se	a	evidência	é	conclusiva	e	a	favor	da	intervenção	ou	
se	e	quando	é	necessário	estudo	adicional.	Uma	revisão	sistemática	é	

a	resposta	perfeita	a	uma	pergunta	PICO.	Ela	explicará	se	a	evidência	
que	 você	 está	 pesquisando	 existe.	 Na	 Cochrane	 Library,	 todas	 as	
entradas	incluem	informação	sobre	revisões	sistemáticas.	Caso	você	
use	MEDLINE	ou	CINAHL,	entre	com	a	expressão	“revisão	siste-

Figura 5-2 Hierarquia das evidências. ECRs, ensaios controla-
dos randomizados. (Modificado de Guyatt G, Rennie D: User’s 
guide to the medical literature, Chicago, 2002, American Med-
ical Association; Melnyk BM, Fineout-Overholt E: Evidence-
based practice in nursing and healthcare: A guide to best 
practice, Philadelphia, 2005, Lippincott Williams & Wilkins.)

QUADRO 5-2  Exemplo de um Ensaio Controlado 
Randomizado (ECR)

Pergunta da pesquisa: O uso de um programa educacional for-
mal para pacientes sob risco de diabetes, em comparação 
com o panfleto educacional tradicional, melhora o nível de 
glicose sanguínea do paciente e o controle do peso?

Indivíduos: 130 pacientes adultos com fatores de risco de dia-
betes que visitam uma clínica médica local.

Randomização: Os pacientes foram distribuídos randomi-
camente para um de dois grupos usando uma tabela de 
números aleatórios.

Grupo de tratamento: 65 pacientes participaram de uma 
classe de 8 horas sobre prevenção de diabetes, com dis-
cussão em grupo, leitura e uso de programa de computador 
interativo.

Grupo-controle: 65 pacientes receberam um panfleto im-
presso esboçando os riscos de diabetes e estratégias de 
promoção da saúde.

Medida do resultado: Ambos os grupos tiveram níveis de gli-
cose sanguínea e peso medidos antes de receber educação 
e a cada mês, durante 3 meses, após recebê-la.

Análise: Os testes estatísticos comparando os níveis de gli-
cose sanguínea e o peso nos dois grupos mostrará se o tra-
tamento tem o efeito previsto.
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mática”	ou	com	o	tópico	MeSH	de	medicina baseada em	evidências	
para	obter	revisões	sistemáticas.

Como	se	vê	na	pirâmide	de	hierarquia	na	Figura	5-2,	o	nível	de	
rigor	 ou	 exatidão	 com	 que	 um	 estudo	 é	 conduzido	 se	 move	 para	
baixo	da	pirâmide.	O	ECR	é	a	forma	mais	precisa	de	estudo	experi-
mental.	Um	único	ECR	não	é	tão	conclusivo	quanto	uma	revisão	de	
vários	ECRs	sobre	a	mesma	pergunta.	Entretanto,	um	único	ECR	
que	teste	a	intervenção	incluída	em	sua	pergunta	produzirá	evidência	
muito	útil.	Ensaios	controlados	sem	randomização	são	estudos	que	
testam	intervenções,	mas	os	pesquisadores	não	distribuem	aleatoria-
mente	os	 indivíduos	em	grupos-controle	ou	de	tratamento.	Assim,	
existe	 tendenciosidade	na	 forma	como	o	estudo	é	 conduzido.	Al-
guns	achados	são	distorcidos	em	função	da	forma	como	o	estudo	foi	
planejado.	Ao	testar	uma	intervenção,	o	pesquisador	quer	ter	a	maior	
certeza	possível	de	que	a	intervenção	é	a	razão	dos	resultados	deseja-
dos.	Em	um	ensaio	controlado	não-randomizado,	a	forma	como	os	
indivíduos	caem	no	grupo-controle	ou	de	tratamento	algumas	vezes	
influencia	os	resultados.	Isto	sugere	que	a	intervenção	testada	não	foi	
o	único	fator	claro	a	influenciar	os	resultados	do	estudo.

Um	estudo	de	controle	de	caso	é	aquele	em	que	os	pesquisadores	
estudam	ao	mesmo	tempo	um	grupo	de	indivíduos	com	uma	deter-
minada	condição	(p.	ex.,	asma)	e	outro	grupo	de	indivíduos	que	não	
têm	a	condição.	Um	estudo	de	controle	de	caso	determina	se	existe	
uma	associação	entre	uma	ou	mais	variáveis	preditoras	e	a	condição	
(Melnyk	e	Fineout-Overholt,	2005).	Por	exemplo,	existe	uma	asso-
ciação	entre	variáveis	preditoras	como	histórico	 familiar,	 exposição	
ambiental	à	poeira,	ou	nutrição	e	a	incidência	de	asma?	Com	frequên-
cia,	um	estudo	de	controle	de	caso	é	conduzido	retrospectivamente,	
ou	após	o	fato.	Os	pesquisadores	voltam	no	tempo	e	revisam	os	da-
dos	disponíveis	sobre	os	dois	grupos	de	indivíduos	para	compreender	
quais	variáveis	explicam	a	condição.	Estes	estudos	são	realizados	com	
um	pequeno	número	de	 indivíduos,	mas	 ainda	 existe	um	risco	de	
tendenciosidade	ou	viés.	Algumas	vezes,	os	indivíduos	nos	dois	gru-
pos	 diferem	 em	 outras	 variáveis	 (p.	 ex.,	 magnitude	 de	 estresse	 ou	
histórico	de	alergias	de	contato)	que	também	influenciam	a	incidên-
cia	da	condição,	mais	do	que	as	variáveis	sob	estudo.	

Os	ECRs	 individuais	 são	o	padrão-ouro	para	pesquisa.	Outras	
formas	de	pesquisa	têm	menos	valor	na	orientação	da	prática	(Titler	
e	outros,	2001).	Os	ECRs	estabelecem	causa	e	efeito	e	são	excelentes	
para	 testar	 farmacoterapias	 ou	 tratamentos	 médicos.	 Esta	 aborda-
gem,	entretanto,	nem	sempre	é	a	melhor	para	testar	as	intervenções	
de	enfermagem.	A	natureza	da	enfermagem	faz	com	que	os	pesqui-
sadores	façam	perguntas	que	nem	sempre	são	mais	bem	respondidas	
por	um	ECR	ou	mesmo	um	ensaio	controlado	sem	randomização.	
As	enfermeiras	cuidam	das	respostas	dos	pacientes	a	uma	doença	ou	
problema	 de	 saúde.	 Por	 exemplo,	 as	 enfermeiras	 assistem	 clientes	
com	problemas	como	déficits	de	conhecimento,	controle	de	sintoma	
e	aceitação	do	sofrimento	psicológico.	Nem	sempre	é	possível	apren-
der	 a	 compreender	 como	 os	 clientes	 experimentam	 problemas	 de	
saúde	através	de	um	ECR.	

A	 pesquisa	 qualitativa	 (ver	 adiante)	 fornece	 respostas	 ao	 se	
tentar	 compreender	 as	 experiências	 dos	 clientes	 com	 problemas	
de	 saúde	 e	 os	 contextos	 nos	 quais	 as	 experiências	 ocorrem.	 Os	
clientes	 têm	a	oportunidade	de	 relatar	 suas	histórias	 e	 partilhar	
suas	 experiências	nos	 estudos	qualitativos.	Os	 achados	 são	mais	
detalhados	 porque	 os	 clientes,	 em	 geral,	 são	 muito	 descritivos	
sobre	o	que	escolhem	partilhar.	Exemplos	de	estudos	qualitativos	
incluem:	“Percepções	do	cliente	sobre	o	cuidado	das	enfermeiras	
em	uma	unidade	de	cuidado	paliativo”	e	“A	percepção	de	estresse	
pelos	membros	da	 família	dos	 clientes	 criticamente	doentes.”	A	
pesquisa	qualitativa	é	valiosa	na	 identificação	de	 informação	so-
bre	como	os	clientes	aceitam	ou	lidam	com	vários	problemas	de	
saúde	e	suas	percepções	de	doença.

Os	 dados	 provenientes	 do	 ambiente	 de	 cuidado	 da	 saúde	 são	
valiosos	para	mostrar	a	você	as	tendências	na	prática	clínica.	A	maio-
ria	 dos	 hospitais,	 por	 exemplo,	 mantém	 registros	 mensais	 sobre	
qualidade	do	cuidado	ou	indicadores	de	desempenho	como	erros	de	
medicamento	ou	 taxas	de	 infecção.	Todos	os	hospitais	 certificados	
como	tendo	Atratividade	mantêm National	Data	Base	for	Nursing	
Quality	 Improvement	 (NDNQI)	 (Banco	 de	 Dados	 Nacional	 para	
Melhoria	da	Qualidade	da	Enfermagem).	O	banco	de	dados	inclui	
informação	sobre	quedas,	incidência	de	úlcera	por	compressão	e	sa-
tisfação	 da	 enfermeira.	 Tipicamente,	 os	 dados	 sobre	 qualidade	 e	
controle	 de	 risco	 não	 darão	 a	 você	 evidência	 para	 encontrar	 uma	
solução	para	um	problema,	mas	o	 informarão	 sobre	a	natureza	ou	
gravidade	dos	problemas	que	ocorrem	no	ambiente	de	cuidado	da	
saúde.	 Com	 o	 uso	 dos	 dados	 sobre	 qualidade,	 você	 pode	 escolher	
refinar	ou	redirecionar	sua	pergunta	PICO.	A	consulta	a	especialistas	
clínicos	pode	estar	na	parte	de	baixo	da	pirâmide	de	evidência,	mas	
não	considere	os	especialistas	clínicos	como	fonte	pobre	de	evidên-
cia.	 Os	 clínicos	 especialistas	 frequentemente	 usam	 as	 evidências	
conforme	constroem	sua	própria	prática	e	são	fontes	ricas	de	infor-
mação	para	problemas	clínicos.	

Critique as Evidências. Talvez	a	etapa	mais	difícil	no	processo	
de	prática	baseada	em	evidências	seja	criticar	ou	analisar	a	evidência	
disponível.	A	crítica	das	evidências	abrange	sua	avaliação,	que	inclui	
determinar	o	valor,	a	exequibilidade	e	a	utilidade	da	evidência	para	
fazer	uma	mudança	de	prática	(ONS,	2005).	Ao	criticar	as	evidên-
cias,	avalie	primeiro	o	mérito	científico	e	a	aplicabilidade	clínica	de	
cada	um	dos	achados	do	estudo.	A	seguir,	com	um	grupo	de	estudos	
mais	a	opinião	de	um	especialista,	determine	quais	achados	têm	base	
suficientemente	forte	para	uso	na	prática.	Após	criticar	as	evidências,	
você	será	capaz	de	responder	as	perguntas.	Juntos,	os	artigos	ofere-
cem	evidência	para	explicar	ou	responder	minha	pergunta	PICO?	Os	
artigos	mostram	que	a	evidência	é	verdadeira	e	confiável?	Você	pode	
usar	a	evidência	na	prática?

Como	estudante	iniciante	de	enfermagem,	levará	tempo	até	que	
você	adquira	as	habilidades	para	criticar	as	evidências	como	um	es-
pecialista.	Ao	ler	um	artigo	da	 literatura,	não	deixe	que	estatísticas	
ou	o	jargão	técnico	o	façam	abandonar	a	leitura.	Conheça	os	elemen-
tos	de	um	artigo	e	empregue	uma	abordagem	cuidadosa	ao	revisar	
cada	um	deles.	Os	artigos	baseados	em	evidências	incluem	os	seguin-
tes	elementos:

•		 Resumo.	 Um	 resumo	 é	 uma	 condensação	 breve	 do	 artigo	 que	
rapidamente	 lhe	 diz	 se	 o	 artigo	 é	 baseado	 em	 pesquisa	 ou	 na	
clínica.	Um	resumo	sumariza	o	propósito	do	estudo	ou	indaga-
ção	clínica,	os	temas	ou	achados	principais	e	as	implicações	para	
a	prática	da	enfermagem.

•		 Introdução.	A	 introdução	contém	 informação	 sobre	 seu	propó-
sito	e	a	importância	do	tópico	para	o	público	que	lê	o	artigo.	Em	
geral,	há	breve	evidência	de	apoio	sobre	por	que	o	tópico	é	im-
portante	do	ponto	de	vista	do	autor.

Juntos,	o	resumo	e	a	introdução	informam	se	você	quer	continuar	
lendo	o	artigo	inteiro.	Você	saberá	se	o	tópico	do	artigo	é	semelhante	
à	sua	pergunta	PICO	ou	relacionado	suficientemente	com	ela	para	lhe	
dar	a	informação.	Continue	a	ler	os	elementos	seguintes	do	artigo:

•		 Revisão da literatura ou conhecimento.	 Um	 bom	 autor	 oferece	
conhecimento	detalhado	do	nível	da	ciência	ou	informação	clí-
nica	existente	 sobre	o	 tópico	do	artigo.	Oferece,	portanto,	um	
argumento	sobre	o	que	levou	o	autor	a	conduzir	um	estudo	ou	
relato	sobre	um	tópico	clínico.	Esta	parte	do	artigo	é	muito	va-
liosa.	Talvez	o	próprio	artigo	não	trate	da	sua	pergunta	PICO	da	
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forma	que	você	quer,	mas	provavelmente	remeterá	a	outros	artigos	
mais	 úteis.	 Uma	 vez	 lida	 a	 revisão	 da	 literatura	 de	 um	 artigo	 de	
pesquisa,	você	deve	ter	um	boa	ideia	de	como	a	pesquisa	passada	
levou	à	pergunta	do	pesquisador.	Por	exemplo,	um	estudo	destinado	
a	testar	uma	intervenção	educacional	para	o	membro	da	família	que	
cuida	do	idoso	revisará	a	literatura	que	descreve	características	dos	
cuidadores,	o	tipo	de	fatores	que	influenciam	a	capacidade	dos	cui-
dadores	de	se	adaptar	aos	estressores	do	cuidado	e	quaisquer	inter-
venções	educacionais	anteriores	usadas	com	famílias.

•		 Narrativa de manuscrito.	A	“seção	do	meio”	ou	narrativa	de	um	
manuscrito	irá	diferir	de	acordo	com	o	tipo	de	artigo	baseado	em	
evidências	(Melnyk	e	Fineout-Overholt,	2005).	Um	artigo	clínico	
descreverá	um	tópico	clínico,	que	geralmente	inclui	uma	descrição	
de	 uma	 população	 de	 clientes,	 a	 natureza	 de	 uma	 determinada	
doença	ou	alteração	na	saúde,	como	os	clientes	são	acometidos	e	
as	terapias	de	enfermagem	apropriadas.	Algumas	vezes	o	autor	es-
creve	um	artigo	clínico	para	explicar	como	usar	uma	terapia	ou	
uma	nova	tecnologia.	Um	artigo	de	pesquisa	conterá	várias	subse-
ções	dentro	da	narrativa,	incluindo	o	seguinte:
•		 Afirmação do propósito:	Explica	o	foco	ou	a	intenção	do	es-

tudo.	Identifica	quais	conceitos	serão	pesquisados.	Isto	inclui	
perguntas	de	pesquisa	ou	hipóteses	–	predições	feitas	sobre	
a	relação	ou	diferença	entre	variáveis	do	estudo	(conceitos,	
características	 ou	 traços	 que	 variam	 nos	 indivíduos).	 Um	
exemplo	de	uma	pergunta	de	pesquisa	é:	Que	características	
são	comuns	entre	idosas	que	fazem	anualmente	rastreamento	
de	câncer	de	mama?

•		 Métodos ou desenho:	Explicam	como	um	estudo	de	pesquisa	
é	organizado	e	conduzido	para	responder	a	pergunta	de	pes-
quisa	ou	testar	a	hipótese.	É	aí	que	você	aprende	o	tipo	de	
estudo	a	ser	conduzido	(p.	ex.,	ECR,	estudo	de	controle	de	
caso,	 ou	 estudo	 qualitativo).	 Você	 também	 aprende	 como	
muitos	indivíduos	ou	pessoas	estão	no	estudo.	Nos	estudos	
de	 cuidado	 da	 saúde,	 indivíduos	 podem	 incluir	 pacientes,	
membros	 da	 família,	 ou	 a	 equipe	 de	 cuidado	 da	 saúde.	 A	
linguagem	na	seção	sobre	métodos	algumas	vezes	é	confusa,	
porque	explica	detalhes	sobre	como	o	pesquisador	desenha	o	
estudo	 para	 minimizar	 a	 tendenciosidade	 ou	 viés,	 visando	
obter	os	resultados	mais	acurados	possíveis.	Peça	ajuda	a	um	
orientador	para	interpretar	esta	seção.

•		 Resultados ou conclusões.	Os	artigos	clínicos	e	de	pesquisa	 terão	
um	sumário.	Em	um	artigo	clínico,	o	autor	explica	as	implica-
ções	clínicas	do	tópico	apresentado.	Em	um	artigo	de	pesquisa,	
o	autor	detalha	os	 resultados	do	estudo	e	explica	 se	a	hipótese	
tem	fundamento	ou	como	a	pergunta	da	pesquisa	é	respondida.	
Esta	 seção	 incluirá	 uma	 análise	 estatística	 caso	 seja	 um	 estudo	
quantitativo	(ver	adiante)	estudo	qualitativo	apresentará	um	su-
mário	bastante	amplo	dos	temas	e	ideias	descritivas	que	surgem	
da	análise	de	dados	do	pesquisador.	Não	deixe	que	a	análise	es-
tatística	 de	 um	 artigo	 o	 derrube.	 Leia	 cuidadosamente,	 e	 faça	
estas	perguntas:	O	pesquisador	descreve	os	resultados?	Os	resul-
tados	 foram	significativos?	O	orientador	pode	ajudá-lo	a	 inter-
pretar	os	resultados	estatísticos.	Um	bom	autor	também	discu-
tirá	 quaisquer	 limitações	 do	 estudo	 na	 seção	 resultados.	 Esta	
informação	sobre	limitações	será	valiosa	quando	você	decidir	se	
quer	usar	as	evidências	com	seus	clientes.

•		 Implicações clínicas.	 Um	 artigo	 de	 pesquisa	 incluirá	 uma	 seção	
para	explicar	se	os	achados	do	estudo	têm	implicações	clínicas.	
O	pesquisador	explicará	como	aplicar	os	achados	no	ambiente	de	
prática	para	o	tipo	de	indivíduos	estudados.

Após	a	crítica	de	cada	artigo	para	sua	pergunta	PICO,	sintetize	
ou	combine	os	achados	de	todos	os	artigos	para	determinar	o	estado	

da	evidência.	Use	pensamento	crítico	para	considerar	o	rigor	cientí-
fico	das	evidências	e	quão	bem	ele	responde	à	sua	área	de	interesse.	
Considere	 a	 evidência	 à	 luz	 das	 preocupações	 e	 preferências	 dos	
clientes.	Sua	revisão	de	artigos	oferece	uma	conclusão	rápida	baseada	
em	evidências	combinadas	sobre	uma	área	focalizada.	Como	clínico,	
julgue	o	emprego	da	evidência	para	um	paciente	em	particular	ou	
grupo	de	pacientes,	que	geralmente	têm	históricos	médicos	e	padrões	
de	 resposta	 complexos	 (Melnyk	 e	 Fineout-Overholt,	 2005).	 Do	
ponto	de	vista	ético,	é	importante	considerar	as	evidências	que	bene-
ficiarão	os	clientes	e	que	não	os	prejudicam.	Decida	se	a	evidência	é	
relevante,	 facilmente	aplicável	no	 seu	ambiente	de	prática	e	 tem	o	
potencial	de	melhorar	os	resultados	do	paciente.	

Integre as Evidências. Uma	vez	decidido	que	as	evidências	são	
fortes	e	aplicáveis	a	seus	pacientes	e	à	situação	clínica,	incorpore-as	à	
prática.	Sua	primeira	etapa	é	simplesmente	aplicar	a	pesquisa	a	seu	
plano	 de	 cuidado	 para	 um	 paciente	 (Cap.	 18).	 Use	 as	 evidências	
encontradas	 como	 fundamento	 para	 uma	 intervenção	 que	 planeje	
tentar.	Por	exemplo,	você	aprendeu	sobre	uma	abordagem	para	dar	
banho	em	idosos	que	estão	agitados	e	decide	usar	a	técnica	em	sua	
próxima	 designação	 clínica.	 Você	 usa	 a	 técnica	 de	 banho	 com	 os	
próprios	clientes	designados	a	você,	ou	trabalha	com	um	grupo	de	
outros	 estudantes	 ou	 enfermeiras	 na	 revisão	 de	 política	 e	 procedi-
mento	ou	desenvolve	um	novo	protocolo	 clínico.	Outro	 exemplo:	
após	se	preocupar	com	a	taxa	de	deslocamento	de	cateter	intravenoso	
(IV),	você	procura	evidências	para	comparar	a	eficácia	dos	curativos	
de	 gaze	 versus	 curativos	 transparentes.	 A	 literatura	 sugere	 que	 os	
curativos	transparentes	nos	locais	IV	periféricos	resultam	em	menos	
deslocamentos	do	cateter	do	que	os	curativos	de	gaze,	com	nenhum	
aumento	 das	 taxas	 de	 flebite	 ou	 infiltração	 (Melnyk	 e	 Fineout-
Overholt,	2005);	Trepepi-Bova	e	outros,	1997).	Como	resultado	de	
seus	achados,	você	se	reúne	com	o	comitê	de	política	e	procedimento	
para	 recomendar	 o	 uso	 rotineiro	 de	 curativos	 transparentes.	 Você	
implementa	então	o	uso	de	curativos	transparentes	no	cuidado	roti-
neiro	dos	cateteres	IV	periféricos.

As	 evidências	 são	 úteis	 de	 várias	 formas:	 como	 ferramentas	 de	
ensino,	diretrizes	de	prática	clínica,	políticas	e	procedimentos	e	nova	
ferramenta	da	avaliação	ou	de	registro.	Dependendo	da	magnitude	
da	mudança	necessária	para	colocar	a	evidência	em	prática,	torna-se	
necessário	envolver	vários	membros	da	equipe	de	uma	determinada	
unidade	 de	 enfermagem.	 É	 importante	 considerar	 o	 ambiente	 ao	
qual	você	quer	aplicar	a	evidência.	Existe	apoio	de	toda	a	equipe,	a	
mudança(s)	de	prática	 se	 ajustar(em)	ao	escopo	de	prática	no	am-
biente	clínico	e	existem	recursos	(tempo,	apoio	secretarial	e	equipe)	
disponíveis	 para	 fazer	 uma	 mudança?	 Quando	 a	 evidência	 não	 é	
forte	 o	 suficiente	para	 ser	 aplicada	 à	 prática,	 sua	 opção	 seguinte	 é	
conduzir	um	estudo-piloto	para	investigar	sua	pergunta	PICO.	Um	
estudo-piloto	 é	 um	 estudo	 de	 pesquisa	 em	 pequena	 escala	 ou	 um	
estudo	que	inclui	um	projeto	de	melhoria	da	qualidade	ou	melhora	
do	desempenho.

Como	estudante	de	enfermagem	integrando	evidências,	seu	foco	
começará	por	pesquisar	e	aplicar	a	melhor	evidência	para	melhorar	o	
cuidado	 que	 você	 provê	 diretamente	 a	 seus	 clientes.	 As	 evidências	
disponíveis	na	enfermagem	lhe	dão	um	acesso	quase	ilimitado	a	in-
tervenções	de	enfermagem	inovadoras	e	eficazes.	O	emprego	de	uma	
abordagem	de	prática	baseada	em	evidências	melhorará	suas	habili-
dades	e	seu	conhecimento	como	enfermeira	e	também	os	resultados	
dos	seus	pacientes.

Avalie a Decisão de Prática ou Mudança. Após	aplicar	as	
evidências	à	sua	prática,	a	etapa	seguinte	é	avaliar	o	efeito.	Como	a	
intervenção	 funciona?	 Quão	 efetiva	 foi	 a	 decisão	 clínica	 para	 seu	
paciente	ou	ambiente	de	prática?	Algumas	vezes	sua	avaliação	é	tão	
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simples	como	determinar	se	os	resultados	esperados	que	estabeleceu	
para	uma	intervenção	são	atingidos	(Caps.	18	e	20).	Por	exemplo,	
após	a	utilização	de	um	curativo	IV	transparente,	a	linha	IV	desalo-
ja-se	 ou	 o	 paciente	 desenvolve	 flebite	 como	 complicação?	 Ao	 usar	
uma	nova	abordagem	para	ensino	pré-operatório,	o	cliente	aprende	
o	que	esperar	após	a	cirurgia?

Quando	uma	mudança	de	prática	baseada	em	evidências	ocorre	
em	escala	ampla,	a	avaliação	será	mais	formal.	Por	exemplo,	a	evidên-
cia	 que	 mostra	 fatores	 que	 contribuem	 para	 as	 úlceras	 da	 pressão	
pode	levar	uma	unidade	de	enfermagem	a	adotar	um	novo	protocolo	
de	cuidado	da	pele.	Para	avaliar	o	protocolo,	as	enfermeiras	rastrea-
rão	a	incidência	de	úlceras	da	pressão	ao	longo	do	tempo	(p.	ex.,	6	
meses	 a	 1	 ano).	 Além	 disso,	 as	 enfermeiras	 coletarão	 dados	 para	
descrever	tanto	os	pacientes	que	desenvolvem	úlceras	quanto	aqueles	
que	não	desenvolvem.	Esta	 informação	 comparativa	 é	 valiosa	para	
determinar	os	efeitos	do	protocolo	e	também	se	há	necessidade	de	
modificações.

Pesquisa em Enfermagem
Pesquisa	 significa	 procurar	 de	 novo	 ou	 examinar	 cuidadosamente	
(Langford,	2001).	É	um	processo	sistemático	que	indaga	e	responde	
perguntas	que	geram	conhecimento.	O	conhecimento	fornece	então	
uma	base	científica	para	a	prática	de	enfermagem	e	valida	a	efetivi-
dade	das	intervenções	de	enfermagem.	A	Dra.	Norma	Metheny	le-
vou	vários	anos	fazendo	perguntas	sobre	como	evitar	a	aspiração	da	
sonda	 de	 alimentação	 em	 pacientes	 que	 recebem	 alimentação	 por	
tubos	 nasogástricos	 (Metheny	 e	 outros,	 1988,	 1989,	 1990,	 1994,	
2000).	Pela	pesquisa,	ela	identificou	fatores	que	aumentam	o	risco	de	
aspiração	e	abordagens	a	serem	usadas	na	determinação	da	colocação	
da	sonda.	Os	achados	da	Dra.	Metheny	são	incorporados	a	este	livro-
texto	e	têm	mudado	a	forma	como	as	enfermeiras	cuidam	das	sondas	
de	 alimentação	 nos	 clientes.	 Pela	 pesquisa,	 a	 Dra.	 Metheny	 tem	
contribuído	para	o	corpo	de	conhecimento	científico	que	 tem	sal-
vado	vidas	e	ajudado	a	evitar	complicações	graves	de	aspiração.	

O	International	Council	of	Nurses	(INC)	(1986)	apoia	a	necessi-
dade	de	pesquisa	em	enfermagem	como	forma	de	melhorar	a	saúde	e	
o	bem-estar	das	pessoas.	A	pesquisa em	enfermagem	é	uma	forma	de	
identificar	conhecimento	novo,	melhorar	a	educação	e	a	prática	pro-
fissional,	e	usar	recursos	efetivamente.	O	National	Institute	of	Nursing	
Research	(NINR)	e	o	ICN	atualizam	regularmente	as	amplas	priori-
dades	de	pesquisa	 em	enfermagem	 (Quadro	5-3).	O	NINR	(2006)	
apoia	a	pesquisa	clínica	e	básica	para	estabelecer	uma	base	científica	
para	 o	 cuidado	 de	 indivíduos	 ao	 longo	 da	 vida.	 As	 prioridades	 de	
pesquisa	em	enfermagem	orientam	os	esforços	de	pesquisa	dos	cientis-
tas	da	enfermagem	nas	áreas	com	a	maior	necessidade.

A	pesquisa	em	enfermagem	tem	o	apoio	de	organizações	profis-
sionais	 e	 especializadas.	 Em	 2003	 a	 ANA	 revisou	 os	 Standards of 
Nursing Pratice	(Padrões	para	a	Prática	de	Enfermagem).	Neste	do-
cumento	 encontram-se	 os	 Standards	 of	 Professional	 Performance	
(Padrões	de	Desempenho	Profissional)	(Cap.	1).	O	Padrão	13	reco-
menda	que	a	enfermeira	profissional	utilize	na	prática	os	achados	de	
pesquisa	 (ANA,	2003).	Além	da	ANA,	organizações	 especializadas	
em	enfermagem	como	a	AACN,	a	Oncology	Nursing	Society	(ONS)	
e	 a	 Sigma	 Theta	 Tau	 International	 (STTI)	 apoiam	 ativamente	 a	
condução	de	pesquisa	em	enfermagem	avançada.

Pesquisa de Controle dos Resultados
Controle	dos	 resultados	 é	uma	 área	de	pesquisa	que	 tem	 recebido	
recentemente	grande	atenção.	O	controle	dos	resultados	da	liberação	
de	cuidado	é	uma	preocupação	crescente	para	as	enfermeiras	clínicas	

e	as	pesquisadoras	(Melynk	e	Fineout-Overholt,	2005).	Pesquisa	de	
resultados	é	pesquisa	destinada	a	avaliar	e	documentar	a	efetividade	
dos	serviços	e	intervenções	de	cuidado	da	saúde	(Polit	e	Beck,	2004).	
Por	exemplo,	o	estudo	dos	efeitos	de	um	programa	educacional	em	
nível	ambulatorial	 sobre	a	capacidade	dos	clientes	 idosos	de	 seguir	
um	programa	de	nutrição	e	exercício	é	um	estudo	de	resultado.	Este	
tipo	de	pesquisa	é	uma	resposta	da	indústria	de	cuidado	da	saúde	à	
maior	 demanda	 por	 parte	 dos	 legisladores,	 seguradores	 e	 público	
para	justificar	práticas	de	cuidado	e	sistemas	em	termos	de	melhores	
resultados	e	custos	dos	clientes	(Hinshaw,	Feetham	e	Shaver,	1999;	
Polit	e	Beck,	2004).

Os	resultados	da	prestação	do	cuidado	são	os	efeitos	observáveis	
ou	mensuráveis	de	alguma	intervenção	ou	ação	(Melynk	e	Fineout-
Overholt,	2005).	Da	mesma	forma	que	os	resultados	esperados	que	
você	desenvolve	no	plano	de	cuidado	(Cap.	18),	o	resultado	da	libe-
ração	do	cuidado	focaliza	o	receptor	do	serviço	(p.	ex.,	cliente,	famí-
lia,	 ou	 comunidade)	 e	não	o	prestador	 (p.	 ex.,	 enfermeira	 ou	mé-
dico).	Por	exemplo,	o	resultado	de	um	programa	educacional	sobre	
diabetes	é	que	os	clientes	são	capazes	de	autoadministrar	insulina,	e	
não	o	sucesso	da	enfermeira	em	instruir	 todos	os	pacientes	recém-
diagnosticados	com	diabetes.

Um	problema	na	pesquisa	de	resultados	é	a	definição	clara	ou	a	
seleção	de	resultados	mensuráveis.	Muitos	pesquisadores	falham	em	
considerar	todos	os	componentes	de	medida	de	resultado.	Os	com-
ponentes	de	um	resultado	incluem	o	próprio	resultado,	como	é	ob-
servado	(o	indicador),	suas	características	críticas	(como	é	medido)	e	
sua	variação	de	parâmetros	(Melynk	e	Fineout-Overholt,	2005).	Por	
exemplo,	os	ambientes	de	cuidado	da	saúde	comumente	medem	o	
resultado	de	satisfação	do	cliente	introduzem	novos	serviços	(p.	ex.,	
um	novo	modelo	de	prestação	de	cuidado	ou	clínica	ambulatorial).	
O	resultado	é	a	satisfação	do	cliente,	observada	pelas	respostas	que	
ele	dá	a	um	documento	sobre	satisfação	do	cliente	que	incluem	ca-
racterísticas	como	cuidado	da	enfermagem,	cuidado	físico,	serviços	
de	 apoio	 e	 o	 ambiente	 de	 saúde.	 Os	 clientes	 preenchem	 o	 docu-
mento,	respondendo	a	uma	escala	(parâmetro)	destinada	a	medir	seu	
grau	de	satisfação	(p.	ex.,	escala	de	1	a	5).	O	escore	combinado	no	
documento	produz	uma	medida	da	 satisfação,	um	resultado	que	a	
instituição	pode	rastrear	ao	longo	do	tempo.

Os	pesquisadores	com	frequência	escolhem	resultados	que	não	
medem	o	verdadeiro	 impacto	da	prestação	do	cuidado,	particular-
mente	prestação	de	cuidado	de	enfermagem.	Por	exemplo,	medidas	
comuns	de	resultado	incluem	morbidade,	mortalidade,	taxa	de	read-
missão	ou	duração	da	permanência	hospitalar.	Embora	sejam	resul-
tados	 importantes	 para	 serem	 compreendidos,	 eles	 nem	 sempre	
medem	o	verdadeiro	efeito	de	uma	intervenção	específica	na	presta-
ção	do	cuidado.	Por	exemplo,	se	uma	enfermeira	pesquisadora	tiver	
a	intenção	de	medir	o	sucesso	de	um	protocolo	iniciado	pela	enfer-
meira	 para	 controlar	 os	 níveis	 de	 glicose	 sanguínea	 nos	 clientes	
criticamente	doentes,	ela	provavelmente	não	medirá	mortalidade.	

QUADRO 5-3 Áreas-chave de Pesquisa de 
Cuidado da Saúde

•	 Doença	crônica
•		Qualidade	e	cuidado	custo-eficaz
•		Promoção	da	saúde	e	prevenção	de	doença
•		Controle	de	sintomas
•		Adaptação	às	novas	tecnologias
•		Disparidades	em	saúde
•		Cuidado	paliativo	no	final	da	vida

Dados do National Institute of Nursing Research: About NINR: mission 
statement, http://ninr.nih.gov/ninr/, acessado em 10/7/2006.
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O	 resultado	 é	 muito	 amplo	 e	 suscetível	 a	 muitos	 fatores	 além	 do	
protocolo	iniciado	pela	enfermeira	(p.	ex.,	a	seleção	de	terapias	clíni-
cas,	a	acuidade	dos	pacientes	sobre	doença,	ou	o	início	de	complica-
ções	 clínicas).	 Em	 vez	 disso,	 a	 enfermeira	 pesquisadora	 registra	 o	
nível	 de	 glicose	 sanguínea	 dos	 pacientes	 colocados	 no	 protocolo	 e	
compara	os	níveis	da	glicose	com	uma	classe	desejada	que	representa	
bom	 controle	 da	 glicose	 sanguínea.	 A	 literatura	 de	 enfermagem	
agora	se	volta	à	identificação	de	“resultados	sensíveis	à	enfermagem”,	
ou	resultados	que	são	sensíveis	à	prática	de	enfermagem	(Ingersoll	e	
outros,	2000).	O	Quadro	5-4	 resume	alguns	 indicadores	de	 resul-
tado	sensível	à	enfermagem	propostos	recentemente	que	ainda	não	
foram	completamente	testados	e	validados.

Método Científico
O	método científico	 é	o	alicerce	da	pesquisa	e	o	mais	confiável	e	
objetivo	de	todos	os	métodos	para	obtenção	de	conhecimento.	Este	
método	é	um	meio	avançado	e	objetivo	de	aquisição	e	testagem	do	
conhecimento.	Ele	orienta	a	aplicar	as	evidências	de	pesquisa	à	prá-
tica,	bem	como	a	conduzir	a	pesquisa.	Ao	usar	achados	de	pesquisa	
para	acrescentar	à	prática	ou	para	mudá-la,	você	precisa	compreen-
der	o	processo	usado	pelo	pesquisador	para	orientar	o	 estudo.	Por	
exemplo,	quando	você	considera	mudar	o	procedimento	de	inserção	
de	 uma	 sonda	 de	 alimentação,	 você	 precisa	 saber	 se	 um	 procedi-
mento	 recém-recomendado	 foi	 testado	 em	 clientes	 iguais	 e	 quais	
foram	os	resultados.	O	método	científico	é	um	processo	etapa	por	
etapa	 sistemático	que	corrobora	que	os	 achados	de	um	estudo	 são	
válidos, confiáveis	e	generalizáveis	para	indivíduos	semelhantes	aos	
pesquisados.

Os	pesquisadores	usam	o	método	científico	para	compreender,	
explicar,	predizer	ou	controlar	um	fenômeno	da	enfermagem	(Polit	
e	Beck,	2004).	Este	método	caracteriza-se	por	procedimentos	siste-
máticos	 e	ordenados	visando	 limitar	 a	possibilidade	de	 erro,	 em-
bora	tenha	falhas.	O	método	científico	minimiza	a	chance	de	que	
a	tendenciosidade	ou	a	opinião	do	pesquisador	venham	a	influen-
ciar	 os	 resultados	 da	 pesquisa	 e,	 assim,	 o	 conhecimento	 obtido.	
Polit	e	Beck	(2004)	descrevem	as	características	da	pesquisa	cientí-
fica	como	se	segue:

•		 A	 área	 de	 problema	 ou	 o	 que	 o	 pesquisador	 escolhe	 estudar	 é	
identificado.

•		 As	etapas	do	planejamento	e	da	condução	de	uma	investigação	
ocorrem	de	uma	forma	sistemática	e	ordenada.

•		 Os	pesquisadores	tentam	controlar	fatores	externos	que	não	es-
tão	sob	estudo,	mas	podem	influenciar	a	relação	entre	os	fenô-
menos	estudados.	Por	exemplo,	se	a	enfermeira	estiver	estudando	
a	relação	entre	dieta	e	cardiopatia,	ela	precisará	controlar	outras	
características	entre	os	 indivíduos,	como	estresse	e	histórico	de	
tabagismo,	 porque	 estes	 são	 fatores	 que	 contribuem	 para	 esta	
doença.	Os	clientes	sob	uma	dieta	investigacional	e	aqueles	em	
uma	dieta	regular	teriam	graus	semelhantes	de	estresse	e	histórico	
de	tabagismo	para	testar	o	verdadeiro	efeito	da	dieta.

•		 As	evidências	que	são	partes	da	experiência	(dados empíricos)	são	
reunidas	direta	ou	 indiretamente	mediante	observações	 e	 avalia-
ções,	e	são	a	base	para	a	descoberta	de	conhecimento	novo.

•		 O	objetivo	é	compreender	os	fenômenos	para	aplicar	o	conheci-
mento,	geralmente	a	um	amplo	grupo	de	pacientes.

Enfermagem e a Abordagem Científica
Antigamente,	grande	parte	da	informação	usada	na	prática	de	enfer-
magem	era	emprestada	de	outras	disciplinas	como	biologia,	fisiolo-
gia,	 psicologia	 e	 sociologia.	 Com	 frequência,	 esta	 informação	 era	
aplicada	à	enfermagem	sem	ser	testada.	Por	exemplo,	as	enfermeiras	
utilizam	vários	métodos	para	ajudar	os	clientes	a	dormir.	Interven-
ções	 como	 friccionar	 ou	 massagear	 as	 costas	 do	 cliente,	 manter	 a	
cama	limpa	e	confortável,	preparar	o	ambiente	diminuindo	a	ilumi-
nação	e	confortar	o	cliente	preocupado	ou	ansioso	são	medidas	de	
enfermagem	frequentemente	usadas	que,	 em	geral,	 são	abordagens	
lógicas	 e	 de	 senso	 comum.	 Entretanto,	 quando	 estas	 medidas	 são	
consideradas	em	maior	profundidade,	surgem	perguntas	sobre	suas	
aplicações.	Por	exemplo,	elas	são	os	melhores	métodos	de	promoção	
do	 sono?	Clientes	diferentes	em	situações	diferentes	exigem	outras	
intervenções	para	promover	o	sono?

A	pesquisa	proporciona	um	meio	para	que	as	perguntas	e	pro-
blemas	 de	 enfermagem	 sejam	 estudados	 em	 maior	 profundidade	
dentro	do	contexto	de	enfermagem.	Se	as	enfermeiras	não	usarem	
na	 prática	 uma	 abordagem	 baseada	 em	 evidências,	 elas	 contarão	
apenas	com	a	experiência	pessoal	ou	com	as	afirmações	de	especia-
listas	em	enfermagem.	Se	uma	intervenção	funcionar	para	a	maio-
ria	dos	clientes,	você	ficará	satisfeito	com	este	sucesso	sem	questio-
nar	 se	 existe	 uma	 forma	 melhor	 para	 outros	 pacientes.	 Se	 a	
intervenção	não	for	bem-sucedida,	você	pode	usar	uma	abordagem	
praticada	 por	 um	 colega	 ou	 tentar	 uma	 sequência	 diferente	 das	
medidas	aceitas.	Mesmo	que	uma	intervenção	descoberta	com	esta	
abordagem	 seja	 efetiva	 para	 um	 ou	 mais	 clientes,	 nem	 sempre	 é	
apropriada	para	outros	clientes	em	outros	ambientes.	As	interven-
ções	 de	 enfermagem	 precisam	 ser	 testadas	 por	 meio	 de	 pesquisa	
para	determinar	as	medidas	que	funcionam	melhor	com	pacientes	
específicos.

A	 pesquisa	 em	 enfermagem	 consagra	 questões	 importantes	 da	
disciplina	 de	 enfermagem.	 Algumas	 dessas	 questões	 relacionam-se	
com	a	própria	profissão,	educação	das	enfermeiras,	necessidades	do	
cliente	 e	 da	 família	 e	 questões	 dentro	 do	 sistema	 de	 liberação	 de	
cuidado	 da	 saúde.	 Uma	 vez	 completada	 a	 pesquisa,	 é	 importante	
divulgar	 os	 achados.	 Um	 método	 de	 divulgação	 é	 pela	 publicação	
dos	 achados	 em	 periódicos	 profissionais.	 Como	 enfermeira,	 você	
adquirirá	 conhecimento	 sobre	 uma	 ampla	 gama	 de	 necessidades	
humanas	e	respostas	a	problemas	de	saúde.	A	pesquisa	em	enferma-
gem	emprega	muitos	métodos	para	estudar	problemas	clínicos	(Qua-
dro	5-5).	Existem	duas	abordagens	amplas	para	pesquisa:	métodos	
quantitativo	e	qualitativo.

Pesquisa Quantitativa. A	pesquisa quantitativa em enferma-
gem	 é	 o	 estudo	 de	 fenômenos	 de	 enfermagem	 que	 oferece	 medida	 e	
quantificação	precisas.	Por	exemplo,	você	pode	medir	quantitativamente	

QUADRO 5-4 Exemplos de Medidas de Resultado 
Sensíveis a Enfermagem

•	 Taxa	de	bacteremia	de	linha	central
•		Aderência	às	ações	(p.	ex.,	dieta,	esquema	medicamentoso,	

restrições de atividade)
•		Falha	em	salvar
•		Taxa	de	quedas
•		Estado	funcional
•		Taxa	de	infecção	(associada	ao	cuidado	da	saúde)	hospitalar
•		Taxa	de	úlcera	de	pressão	(associada	ao	cuidado	da	saúde)	

hospitalar
•		Redução	de	sintoma

Modificado de Ingersoll G: Generating evidence through outcomes man-
agement. In Melnyk BM, Fineout-Overholt E, editors: Evidence based 
practice in nursing and healthcare, Philadelphia, 2005, Lippincott Wil-
liams & Wilkins.
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a	gravidade	da	dor,	a	extensão	da	cicatrização	de	ferida	e	a	tempera-
tura	corporal.	Pesquisa	quantitativa	é	o	exame	preciso,	sistemático	e	
objetivo	 de	 conceitos	 específicos.	 A	 pesquisa	 quantitativa	 focaliza	
dados	numéricos,	análise	estatística	e	controles	para	eliminar	tenden-
ciosidade	ou	viés	nos	achados	(Polit	e	Beck,	2004).	Embora	existam	
muitos	métodos	quantitativos,	 as	 seções	 a	 seguir	descrevem	breve-
mente	 a	 pesquisa	 experimental,	 o	 levantamento	 de	 dados	 e	 a	 pes-
quisa	de	avaliação.

Pesquisa Experimental. Como	discutido	anteriormente,	um	
ECR	é	o	marco	da	pesquisa	científica.	Em	um	estudo experimental	
verdadeiro,	as	condições	são	estritamente	controladas	para	eliminar	
tendenciosidade	e	para	assegurar	que	os	achados	podem	ser	genera-
lizados	a	grupos	semelhantes	de	 indivíduos.	O	Quadro	5-3	esboça	
um	exemplo	de	ECR	experimental.

Levantamento de Dados ou Estudo Exploratório (Surveys). 
É	comum	na	pesquisa	quantitativa.	O	levantamento de dados	ob-
tém	 informação	de	populações	 relativa	a	 frequência,	distribuição	e	
inter-relação	das	variáveis	entre	os	indivíduos	no	estudo	(Polit	e	Beck,	
2004).	Um	exemplo	é	o	levantamento	de	dados	destinado	a	medir	as	
percepções	das	enfermeiras	sobre	a	disposição	dos	médicos	de	cola-
borar	na	prática.	Os	levantamentos	de	dados	obtêm	informação	so-
bre	práticas,	educação,	experiência,	opiniões	e	outras	características	
de	pessoas.	A	função	mais	básica	do	levantamento	de	dados	é	a	des-
crição.	Esta	pesquisa	 reúne	uma	grande	quantidade	de	dados	para	
descrever	a	população,	bem	como	o	tópico	do	estudo.	Nesta	pesquisa	
é	 importante	que	 a	 amostra	da	população	 seja	 grande	o	 suficiente	
para	manter	o	erro	de	amostragem	em	um	mínimo.	Os	pesquisado-
res	 precisam	 elaborar	 cuidadosamente	 e	 testar	 antecipadamente	 os	
itens	da	pesquisa	usados	em	questionários	e	entrevistas	para	determi-

nar	a	exatidão	do	estilo,	a	facilidade	de	uso	e	a	propriedade	da	per-
gunta	da	pesquisa.

Pesquisa de Avaliação. Pesquisa de avaliação é	uma	forma	
de	pesquisa	quantitativa	que	envolve	descobrir	quão	bem	um	pro-
grama,	prática,	procedimento	ou	política	está	funcionando	(Polit	e	
Beck,	2004).	Um	exemplo	é	a	pesquisa	de	controle	dos	resultados.	
Em	última	análise,	o	objetivo	da	pesquisa	de	avaliação	é	determinar	
o	sucesso	de	um	programa.	A	pesquisa	de	avaliação	determina	como	
o	programa	ou	alguns	componentes	do	programa	obtiveram	êxito	ou	
foram	 mal	 sucedidos.	 Quando	 os	 programas	 são	 mal	 sucedidos,	 a	
pesquisa	de	avaliação	identifica	problemas	com	o	programa	e	opor-
tunidades	 de	 mudança,	 a	 razão	 do	 insucesso	 do	 programa,	 ou	
mesmo	as	barreiras	à	implementação	do	programa.

Pesquisa Qualitativa. A	pesquisa qualitativa em enfermagem	é	
o	estudo	de	fenômenos	cuja	quantificação	ou	categorização	é	difícil.	
Este	método	descreve	a	informação	obtida	em	uma	forma	não-numé-
rica	 (p.	ex.,	dados	na	 forma	de	 transcrições	escritas	de	uma	série	de	
entrevistas).	A	pesquisa	qualitativa	envolve	raciocínio indutivo	para	
desenvolver	generalizações	ou	teorias	a	partir	de	observações	ou	entre-
vistas	específicas	(Polit	e	Beck,	2004).	Por	exemplo,	uma	enfermeira	
conduz	entrevistas	extensas	com	sobreviventes	de	câncer	e	depois	re-
sume	os	temas	comuns	de	todas	as	entrevistas	para	determinar	induti-
vamente	as	características	da	qualidade	de	vida	dos	 sobreviventes.	A	
pesquisa	qualitativa	abrange	a	descoberta	e	a	compreensão	de	impor-
tantes	características	comportamentais	ou	fenômenos.	Um	exemplo	é	
um	 estudo	 de	 pesquisa	 qualitativa	 conduzido	 por	 Sheldon	 e	 outros	
(2006)	que	descreveu	dificuldade	de	comunicação	nas	interações	en-
fermeira/paciente	a	partir	das	perspectivas	das	enfermeiras.

Existem	vários	métodos	diferentes	de	pesquisa	qualitativa.	Etno-
grafia	envolve	a	descrição	e	interpretação	de	comportamento	cultural	
(Polit	e	Beck,	2004).	Por	exemplo,	um	pesquisador	estudará	os	com-
portamentos	dos	residentes	em	um	lar	de	idosos	que	sofrem	de	doença	
de	Alzheimer.	Este	tipo	de	pesquisa	associa-se	intimamente	ao	campo	
da	antropologia,	que	focaliza	a	cultura	da	população	sob	estudo.

Fenomenologia	é	um	método	de	pesquisa	com	raízes	na	filosofia	
(Polit	e	Beck,	2004)	e	um	foco	no	que	as	pessoas	experimentam	com	
relação	às	práticas	ou	experiências	diárias	e	na	forma	como	interpre-
tam	essas	experiências.	Tipicamente,	os	pesquisadores	fenomenológi-
cos	fazem	os	participantes	do	estudo,	relatar	suas	histórias	sobre	os	
fenômenos	em	questão.	Por	exemplo,	Wongvatunyu	e	Porter	(2005)	
estudaram	as	experiências	de	mulheres	em	ajudar	adultos	jovens	com	
lesão	cerebral	traumática.	Os	pesquisadores	estudaram	as	percepções	
as	ações	e	intenções	relevantes	das	mulheres,	para	ajudar	adultos	jo-
vens	com	a	lesão.

Teoria	baseada	em	dados	(Grounded teory)	é	um	método	de	co-
leta	 e	 análise	de	dados	qualitativos	 com	o	objetivo	de	desenvolver	
teorias	 e	 proposições	 teóricas	 fundamentadas	 em	 observações	 do	
mundo	 real	 (Polit	 e	Beck,	2004).	Por	 exemplo,	 ao	estudar	dificul-
dade	de	comunicação	nas	interações	enfermeira-paciente,	Sheldon	e	
outros	 (2006)	 focalizaram	 grupos	 com	 enfermeiras	 para	 explorar	
suas	percepções	sobre	dificuldade	na	comunicação.	Os	resultados	dos	
grupos	foram	cinco	temas	descrevendo	dificuldade	de	comunicação.	
O	 estudo	 adicional	 do	 mesmo	 tópico	 pode	 acabar	 desenvolvendo	
estes	temas	em	uma	teoria	da	comunicação	significativa.

Processo de Pesquisa
Processo de pesquisa	é	uma	série	ordenada	de	etapas	que	permitem	
ao	pesquisador	ir	da	indagação	da	pergunta	de	pesquisa	até	a	desco-
berta	da	resposta	(Fig.	5-3)	(Langford,	2001).	Em	geral,	a	resposta	à	
pergunta	da	pesquisa	inicial	leva	a	novos	questionamentos	e	a	outras	

QUADRO 5-5 Tipos de Pesquisa

Pesquisa histórica: Estudos projetados para estabelecer fatos 
e relações de eventos passados. Exemplo: um estudante 
examinando	os	fatores	sociais	que	levam	à	aceitação	das	
enfermeiras de prática avançada pelos clientes.

Pesquisa exploratória: Estudo inicial projetado para desenvol-
ver ou refinar as dimensões dos fenômenos ou para desen-
volver ou refinar uma hipótese sobre as relações entre os 
fenômenos. Exemplo: um estudo piloto testando os benefí-
cios de um novo programa de exercício para idosos com de-
mência.

Pesquisa de avaliação: Estudo que testa o desempenho de 
um programa, prática ou política. Exemplo: um estudo me-
dindo os resultados de uma campanha informativa proje-
tada para melhorar a capacidade dos pais de seguir os ca-
lendários de imunização dos filhos.

Pesquisa descritiva: Estudo que mede características de pes-
soas, situações ou grupos e a frequência com que determi-
nados eventos ou características ocorrem. Exemplo: um es-
tudo para examinar tendências das enfermeiras em direção 
ao cuidado de pacientes obesos.

Pesquisa experimental: Estudo no qual o pesquisador con-
trola a variável do estudo e distribui aleatoriamente os indi-
víduos para diferentes condições de modo a testar a variá-
vel. Exemplo: um ECR comparando clorexidina com 
Betadina na redução da incidência de flebite no local IV.

Pesquisa correlacional: Estudo que explora as inter-relações 
entre as variáveis de interesse sem qualquer intervenção 
ativa por parte do pesquisador. Exemplo: um estudo exami-
nando a relação entre o nível educacional das enfermeiras e 
sua satisfação no papel de enfermagem.

ECR, ensaio controlado randomizado; IV, intravenoso.



Capítulo 5 Prática Baseada em Evidências 63

áreas	de	 estudo.	O	processo	de	pesquisa	 reúne	conhecimento	para	
uso	em	outras	situações	semelhantes.	As	enfermeiras	buscam	conhe-
cimento	sobre	a	razão	por	que	um	evento	em	particular	ocorre	ou	a	
melhor	forma	de	fornecer	cuidado	para	os	pacientes	com	um	deter-
minado	problema	de	saúde.	O	processo	de	pesquisa	dá	a	enfermeira	
conhecimento	que	pode	ser	aplicado	repetidamente	a	um	grupo	in-
teiro	ou	a	uma	classe	de	pacientes.

O	processo	de	pesquisa	geralmente	consiste	no	seguinte:	identificação	
do	problema,	desenho	do	estudo,	condução	do	estudo,	análise	dos	dados	
e	uso	dos	achados	(Tabela	5-2).	Inicialmente,	o	pesquisador	identifica	uma	
área	de	investigação	(identificando	um	problema),	que,	em	geral,	resulta	
da	prática	clínica.	Por	exemplo,	a	enfermeira	observa	que	muitos	clientes	
têm	dificuldade	para	dormir	à	noite	antes	da	alta	que	se	segue	a	uma	ci-
rurgia	cardíaca.	Com	base	no	trabalho	com	estes	pacientes,	a	enfermeira	
determina	que	a	maioria	deles	se	preocupa	com	a	tolerância	a	atividades	e	
com	dor	ao	retornarem	às	suas	casas.	A	enfermeira	revisa	a	literatura	rele-
vante	para	determinar	o	que	conhece	sobre	grau	de	atividade	pós-operató-
ria	e	dor	imediatamente	após	cirurgia	cardíaca	aberta.	Após	a	revisão	da	
literatura,	a	pesquisadora	observa	que	muitos	clientes	relatam	baixa	tole-
rância	a	atividades	e	controle	da	dor.	Entretanto,	são	poucas	as	pesquisas	
sobre	intervenções	de	enfermagem	para	melhorar	essas	áreas.

Após	a	identificação	do	problema	e	a	revisão	da	literatura,	a	pesqui-
sadora	 desenha	 o	 protocolo	 do	 estudo.	 Neste	 exemplo,	 a	 enfermeira	
projeta	um	estudo	no	qual	alguns	dos	clientes	recebem	o	plano	de	alta	
padrão	 e	outros	 recebem	uma	 intervenção	 adicional	de	plano	de	 alta	
para	tolerância	a	atividades	e	controle	da	dor.	No	estudo,	a	amostra	in-
cluirá	todos	os	clientes	submetidos	pela	primeira	vez	a	cirurgia	cardíaca	
aberta	que	recebam	reparo	de	valva	aórtica.	Os	indivíduos	serão	excluí-
dos	caso	estejam	recebendo	medicamento	para	dor	pré-operatória	em	
função	de	artrite,	câncer	ou	outras	condições	dolorosas	crônicas.	A	pes-
quisadora	 escolherá	 aleatoriamente	 os	 indivíduos	 para	 um	 dos	 dois	
grupos	(experimental	ou	controle).	O	grupo-controle	receberá	o	plano	
de	alta	padrão,	enquanto	o	grupo	experimental	ou	de	tratamento	rece-
berá	o	plano	de	alta	padrão	mais	a	intervenção	adicional	para	tolerância	
a	atividades	e	controle	da	dor.	Cada	indivíduo	terá	uma	chance	de	50%	
de	estar	em	um	dos	dois	grupos.	A	pesquisadora	 também	selecionará	
instrumentos	adequados	para	medir	a	dor	pós-operatória	e	a	tolerância	
a	atividades.	Além	disso,	a	pesquisadora	acompanhará	todos	os	indiví-
duos	da	mesma	maneira	com	relação	ao	cuidado	domiciliar	pós-opera-
tório,	consultas	de	acompanhamento	e	exames	físicos.

Antes	de	conduzir	qualquer	estudo	com	indivíduos	humanos,	a	
pesquisadora	obtém	aprovação	do	comitê	de	indivíduos	humanos	da	
instituição	ou	quadro	de	revisão	institucional	(IRB,	do	inglês	insti-
tutional review board)†.

Um	IRB	inclui	cientistas	e	leigos	que	revisaram	todos	os	estudos	
conduzidos	na	instituição	para	assegurar	que	princípios	éticos,	inclu-
sive	os	direitos	dos	indivíduos	humanos,	são	seguidos.	Por	exemplo,	
as	pesquisadoras	precisam	proteger	a	confidencialidade	dos	partici-
pantes	no	estudo,	fornecer	consentimento	informado,	minimizar	os	
riscos	para	os	indivíduos,	identificar	riscos	e	benefícios	da	participa-
ção,	assegurar	que	a	participação	no	estudo	é	voluntária	e	permitir	
que	os	indivíduos	se	retirem	dos	estudos	a	qualquer	momento‡.	

Consentimento informado significa	que	os	indivíduos	da	pes-
quisa	(1)	receberam	informação	completa	e	plena	sobre	o	objetivo	do	
estudo,	procedimentos,	coleta	de	dados,	potenciais	 riscos	e	benefí-
cios	e	métodos	alternativos	de	tratamento;	(2)	são	capazes	de	com-
preender	completamente	a	pesquisa	e	as	implicações	da	participação;	
(3)	 têm	 capacidade	 de	 livre	 escolha	 para	 consentir	 ou	 declinar	 da	
participação	na	pesquisa	e	(4)	compreendem	a	forma	como	a	pesqui-
sadora	mantém	confidencialidade	ou	anonimato.	A	confidenciali-
dade assegura	que	qualquer	informação	que	o	indivíduo	forneça	não	
será	 divulgada	 de	 nenhuma	 maneira	 que	 o	 identifique	 e	 não	 será	
acessível	às	pessoas	fora	da	equipe	de	pesquisa	(Polit	e	Beck,	2004).	
Ocorre	anonimato	quando	até	mesmo	a	pesquisadora	não	pode	re-
lacionar	o	indivíduo	aos	dados	(Polit	e	Beck,	2004).

Uma	 vez	 iniciado	 um	 estudo,	 a	 pesquisadora	 coleta	 todos	 os	
dados	dos	indivíduos	conforme	indicado	no	protocolo	do	projeto	do	
estudo.	No	exemplo,	 cada	um	dos	 indivíduos	 receberá	o	plano	de	
alta	designado	e	 todo	o	outro	cuidado	pós-operatório.	A	pesquisa-
dora	analisa	os	dados	provenientes	dos	 instrumentos	que	analisam	
dor	e	tolerância	a	atividades	dos	dois	grupos	estudados.	Uma	com-
paração	estatística	dos	resultados	determinará	se	os	clientes	que	rece-
beram	as	novas	intervenções	de	alta	melhoraram	os	níveis	de	ativi-

Figura 5-3 As fases e etapas do processo de pesquisa. (De 
Langford RW: Navigating the maze of nursing research, St. 
Louis, 2001, Mosby.)

†No	Brasil	é	necessário	respeitar	a	Resolução	196/96	do	CNS/MS.	Todas	as	pes-
quisas	com	seres	humanos	precisam	ser	avaliadas	e	aprovadas	por	um	Comitê	de	
Ética	em	Pesquisa	(CEP)	cadastrado	na	CONEP	(Comissão	Nacional	de	Ética	em	
Pesquisa)	antes	de	iniciarem.

‡No	Brasil,	atendendo	a	Res.	196/96	os	sujeitos	da	pesquisa	precisam	assinar	em	
duas	vias	o	termo	de	consentimento	livre	e	esclarecido	(TCLE),	no	qual	constam 
explicação	da	pesquisa,	garantia	de	anonimato,	riscos	e	benefícios.	Uma	via	fica	
com	o	sujeito	e	a	outra	com	o	pesquisador.	O	contato	do	pesquisador	fica	dispo-
nível.
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Cuidado Familiar 10

OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
• Discutir como o termo família refl ete a diversidade familiar.
• Examinar atuais tendências nas famílias americanas.
• Explicar como o relacionamento entre a estrutura familiar e 

padrões de funcionamento afeta a saúde dos indivíduos no 
seio da família e da família como um todo.

• Discutir a forma como os membros da família infl uenciam a 
saúde uns dos outros. 

• Discutir o papel da família e dos membros da família como 
prestadores do cuidado.

• Interpretar fatores externos e internos que promovem a 
saúde familiar.

• Comparar família como um contexto e família com o cliente 
e explicar as formas como essa perspectiva infl uencia a 
prática da enfermagem.

• Uso do processo de enfermagem para prover as necessidades 
de saúde da família.

TERMOS-CHAVE

Família, p. 122
Família como cliente, p. 128
Família como contexto, p. 128
Família como sistema, p. 128

Formatos de família, p. 122
Persistência, p. 127
Reciprocidade, p. 133
Resiliência, p. 127
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A Família

A família é a instituição central da sociedade americana; contudo, 
o conceito, a estrutura e o funcionamento da unidade familiar 

continuam a mudar durante o passar dos anos. Apesar de a família 
estar em transição e aparentar estar bem diferente da família da dé-
cada de 1950, a unidade familiar permanece a mesma. As famílias 
estão diante de muitos desafi os, incluindo os efeitos da saúde e da 
doença, da gravidez e da criação dos fi lhos, de mudanças na estrutura 
familiar e na dinâmica, e da assistência aos familiares mais velhos. As 
características ou atributos familiares, como durabilidade, resiliência 
e diversidade, ajudam as famílias a se adaptarem àqueles desafi os 
(Ford-Gilboe, 2002; Hanson e outros, 2005).

Durabilidade familiar é um termo utilizado para o sistema intra-
familiar de suporte e estrutura que vai além das paredes de edifi cação 
da casa. Por exemplo, os pais podem se casar novamente ou o fi lho 
pode ou não deixar a casa quando adulto, mas no fi nal a “família” 
transcende longos períodos e inevitáveis mudanças no estilo de 
vida.

Resiliência familiar é a habilidade da família de enfrentar fontes 
de estresse esperadas e inesperadas. A capacidade da família de se 
adaptar às mudanças de papéis, marcos de desenvolvimento e crises 
demonstra resiliência. O objetivo da família não é apenas sobreviver 
“aos desafi os”, mas também prosperar e crescer com resultado desse 
conhecimento recém-adquirido.

Diversidade familiar é a singularidade de cada unidade familiar. 
Por exemplo, algumas famílias experimentarão o casamento pela 
primeira vez e terão fi lhos mais tardiamente, enquanto outras são 
avós com a mesma idade. Cada pessoa em sua unidade familiar tem 
necessidades específi cas, forças e considerações importantes de de-
senvolvimento.

Como você cuida de clientes e suas famílias, você é responsável 
por entender a dinâmica familiar (p. ex., a confi guração familiar, 
estrutura, funcionamento e a capacidade de enfrentamento das famí-
lias) e, então, construir as forças e recursos relativos à família (Feeley 
e Gottlieb, 2000). O objetivo dos cuidados de enfermagem centrado 
na família é de promover, suportar e fornecer bem-estar e saúde à 
família e aos indivíduos membros da família (Astedt-Kurki e outros, 
2002; Joronen e Astedt-Kurki, 2005).

Conceito de Família
O termo família traz à mente uma imagem visual de adultos e crian-
ças vivendo juntos de forma satisfatória e harmoniosa. Para alguns, 
este termo possui uma imagem oposta. Família representa mais do 
que um conjunto de indivíduos, e a família é mais do que a soma de 
seus membros (Astedt-Kurki e outros, 2001). Famílias são tão diver-
sas quanto os indivíduos que as compõem, e os clientes possuem 
valores profundamente enraizados sobre suas famílias, que merecem 
respeito. Você deve entender como seu cliente defi ne a família dele. 
Pense na família como um conjunto de relacionamentos que o 
cliente identifi ca como família ou como uma rede de indivíduos que 
infl uenciam a vida um dos outros, tendo ou não realmente laços 
biológicos ou legais. 

Defi nição: O Que É Família?
Defi nir família inicialmente parece ser uma tarefa simples. Contudo, 
diferentes defi nições resultam em debates calorosos entre cientistas 
sociais e legisladores. A defi nição de família é signifi cativa e afeta 
quem está incluso nas regras do plano de saúde, quem tem acesso às 
fi chas escolares das crianças, quem junta arquivos para reembolso do 
imposto de renda, e quem é elegível para benefícios de doença ou 

programas de assistências públicos. A família é defi nida biologica-
mente, legalmente, ou como uma rede social construída pessoal-
mente com laços e ideologias. Para alguns clientes, família inclui 
apenas pessoas relacionadas pelo casamento, nascimentos, ou ado-
ção. Para outros, tios, tias, amigos próximos, parceiros e até animais 
de estimação são família. Suas crenças pessoais não precisam ser as 
mesmas que a de seus clientes. Compreenda que famílias podem 
tomar diferentes formas e possuir culturas e orientações étnicas di-
versas (Fig. 10-1). E mais, nenhuma família é igual à outra. Cada 
uma tem sua própria força, fraqueza, recursos e desafi os (Bell e ou-
tros, 2001).

Tendências Atuais e Novos 
Formatos de Família
Formatos de família são padrões de pessoas consideradas pelos 
membros da família como estamos inclusos na mesma. Apesar de 
todas as famílias terem algo em comum, cada formato familiar pos-
sui problemas e forças únicos. Mantenha a mente aberta sobre o que 
forma uma família, assim você não irá ignorar potenciais fontes de 
pesquisa e preocupações (Quadro 10-1).

Apesar de a instituição da família continuar forte, a família em si 
está mudando. A “típica” família (dois pais biológicos e fi lhos) não é 
mais uma norma. Pessoas estão se casando mais tarde, mulheres estão 
retardando a gravidez, e casais estão optando por ter menos fi lhos ou 
nenhum. O número de pessoas vivendo sozinhas está crescendo ra-
pidamente e representa aproximadamente 26% de todas as casas. Os 
índices de divórcio triplicaram desde os anos de 1950, e apesar de 
este índice aparentemente estar estabilizado, é estimado que 55% 
dos casamentos chegarão ao divórcio (U.S. Census Bureau, 2001). 
O intervalo médio entre divórcio e novo casamento é de aproxima-
damente 3 anos. Um novo casamento geralmente resulta em uma 
mistura familiar com um conjunto complexo de relacionamentos 
entre os novos pais, novos fi lhos, meios-irmãos, e se estende aos 
membros da família. 

Os papéis matrimoniais também estão mais complexos con-
forme cada vez mais famílias compreendem dois assalariados. A 
maioria das mulheres trabalha fora de casa, e aproximadamente 62% 
das mães são parte da força de trabalho (U.S. Census Bureau, 2001). 
O equilíbrio da vida familiar e profi ssional gera uma variedade de 
mudanças em relação à criação dos fi lhos e às atividades domésticas 

Figura 10-1 Celebrações familiares e tradições fortalecem o 
papel da família. 
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para ambos os pais. O equilíbrio para os pais que trabalham fora, da 
criação dos fi lhos e das atividades domésticas é positivo quando a 
satisfação profi ssional e pessoal se mantém alta (Hill, 2005). Não há 
provas de que o trabalho materno seja prejudicial às crianças (Hill, 
2005; Shpancer, Melick, Sayre e outros, 2006). Contudo, encontrar 
creches de qualidade é um importante fator e gerenciar atividades 
domésticas é outro desafi o. Apesar da divisão igual dos trabalhos 
receber aprovação verbal, a maioria das atividades domésticas conti-
nua como uma “atividade de mulher”. Há evidências de que o papel 
do pai está mudando (Hill, 2005). Os pais agora participam mais 
ativamente das responsabilidades diárias de paternidade. Vinte e 
quatro por cento das crianças (idades entre 0 e 4 anos) possuem o pai 
como guardião estando ou não os pais empregados (U.S. Census 
Bureau, 2001).

O número de famílias com um único pai ou mãe, que dobrou 
dos anos de 1970 para os anos de 1990, parece ter se estabilizado. 
Apesar de as mães liderarem a maioria das famílias com membros 
solteiros, famílias apenas com homens também estão aumentando. 
Quarenta e um por cento das crianças estão vivendo com mães que 
nunca se casaram; muitas dessas crianças são resultados de uma gra-
videz na adolescência.

Gravidez na adolescência é uma preocupação sempre crescente. 
A maioria dessas adolescentes continua a viver com suas famílias. 
Uma gravidez na adolescência tende a ter consequências duradouras 
para a mãe. Por exemplo, mães adolescentes deixam a escola, têm 
inadequadas formações profi ssionais e possuem limitados recursos de 
assistência médica. E mais, a árdua atividade de criar fi lhos, ainda 
jovem, geralmente leva a graves tensões nos relacionamentos e recur-
sos familiares. E ainda, há um crescente risco de contínua pobreza e 
um estilo de vida pobre para essas famílias (Black e Ford-Gilboe, 
2004; SmithBattle, 2000). Jovens pais também possuem uma tensão 
sobre eles quando suas parceiras engravidam. Esses jovens homens 
possuem poucos sistemas de suporte e poucos recursos para ensiná-
los como tornarem-se pais. Além disso, pais adolescentes cedo rela-
tam desavenças nos relacionamentos familiares, como a exposição à 
violência doméstica ou separação dos pais, ou divórcio, ou falta de 
um modelo paterno positivo (Tan e Quinlivan, 2006). Como resul-

tado, ambos os pais adolescentes em geral lutam contra as tarefas 
normais de desenvolvimento e identidade, mas devem aceitar o pa-
pel de pais, para o qual eles não estão preparados física, emocional, 
social e/ou fi nanceiramente.

Muitos casais homossexuais defi nem seus relacionamentos em 
termos familiares. Aproximadamente metade de todos os casais mas-
culinos gays vive juntos, comparada com três quartos dos casais de 
lésbicas. Esses casais são mais abertos em relação às suas preferências 
sexuais e mais articuladores em relação a seus direitos legais. Algumas 
famílias homossexuais incluem crianças, tanto pela adoção ou por 
inseminação artifi cial quanto por relacionamentos anteriores.

Um grupo de faixa etária que cresce rapidamente na América é o 
de 65 anos ou mais. Pela primeira vez na história, a média da faixa 
etária americana tem mais pais do que crianças, e as crianças têm 
mais chances de ter avós vivos e até bisavós. Esse “grisalhamento” da 
América continua a afetar o ciclo de vida familiar, particularmente a 
“geração sanduíche” — formada por crianças de adultos mais idosos 
(ver seção de cuidados restauradores). Esses indivíduos, que estão 
usualmente na meia-idade, devem encontrar suas próprias necessida-
des juntamente com as de seus fi lhos e as necessidades de seus pais 
idosos. Esse equilíbrio de necessidades geralmente ocorre às custas de 
seus próprios bem-estar e recursos. Adicionalmente, muitos desses 
cuidadores relatam que a ajuda recebida dos profi ssionais da área 
médica é muitas vezes defi citária (Isaksen, Thuen e Hanestad, 2003). 
A maioria dos cuidadores de famílias é mulher, a faixa etária é de 46 
anos, com 13% sendo de 65 anos ou mais, e eles frequentemente 
prestam mais de 20 horas de cuidado por semana (Schumacher, Beck 
e Marren, 2006). O cuidado prestado a parentes frágeis ou com 
doenças crônicas é uma preocupação primordial para um crescente 
número de famílias. Não é incomum que pessoas nos seus 60 ou 70 
anos sejam os principais cuidadores uns dos outros. O Quadro 10-2 
mostra uma lista de preocupações gerontológicas de enfermagem da 
família. 

Mais avós estão criando seus netos (U.S. Census Bureau, 2001). 
Essa nova responsabilidade paterna/materna é em virtude de inúme-
ros fatores sociais: o aumento do índice de divórcio, famílias com 
dupla renda e pais solteiros. Mais frequentemente é uma consequên-
cia de intervenções legais quando os pais não têm condições ou re-
nunciam às suas obrigações como pais. 

As famílias enfrentam muitos desafi os, incluindo mudanças de 
estrutura e papéis na economia em mudança no cenário da sociedade. 
Além disso, existem mais quatro tendências que cientistas sociais iden-
tifi cam como ameaças ou preocupações para as famílias: (1) mudança 
do cenário econômico (p. ex., diminuição da renda familiar e falta de 
acesso à assistência médica), (2) falta local para residir, (3) violência 
familiar e (4) a presença de doenças agudas ou crônicas. 

Mudança do Cenário Econômico
Obter o sustento é uma preocupação diária por causa do declínio 
econômico da família. Apesar de a dupla renda familiar ter se tor-
nado a norma, a real renda familiar não aumentou desde 1973. 
Famílias na faixa mais baixa da escala de renda familiar foram parti-
cularmente afetadas, e famílias com um único pai/mãe são especifi -
camente vulneráveis. O número de crianças americanas vivendo 
abaixo da linha da pobreza continua a aumentar. Além disso, esti-
ma-se que 9 milhões de crianças estejam fora do plano de saúde 
(Children’s Defense Fund [CDF], 2006). A maioria dessas crianças 
sem plano de saúde tem ao menos um dos pais que trabalha, mas não 
tem condições de pagar o plano. Quando a enfermeira cuida dessas 
famílias, deve ser sensível aos anseios familiares por independência, 
mas também deve ajudá-los a obter recursos fi nanceiros e médicos 
apropriados. Por exemplo, você informa à família aonde ir na comu-

QUADRO 10-1  Formas Familiares

Família Nuclear
A família nuclear consiste em marido e mulher (e talvez em uma 
ou mais crianças).

Família Ampliada
A família ampliada inclui parentes (tios, tias, avós e primos) 
somando-se à família nuclear. 

Família de Monoparentais
A família de pais sozinhos é formada quando um dos pais deixa 
a família nuclear devido a morte, divórcio, ou deserção, ou 
quando uma pessoa sozinha decide ter ou adotar uma criança.

Família Mista
A família mista é formada quando os pais trazem crianças de 
relacionamentos prévios ou adotivas para um novo relaciona-
mento, juntando-se a situação atual.

Relacionamentos de Padrões Alternativos
Esses relacionamentos incluem adultos agregados, famílias 
de “geração de suporte” (avós cuidando dos netos), grupos 
comuns com crianças, os “sem família” (adultos vivendo sozi-
nhos), parceiros vivendo juntos e casais homossexuais.
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nidade para obter auxílio com a energia elétrica, assistência médica e 
odontológica, e auxílio com materiais escolares. 

Falta de Moradia
A falta de moradia é uma grande questão de saúde pública. De 
acordo com organizações de saúde pública, a “absoluta falta de mo-
radia” caracteriza pessoas sem moradia física que vivem nas ruas, em 
veículos, prédios abandonados, ou outros locais não destinados à 
habitação humana. A “falta de moradia relativa” caracteriza aqueles 
que possuem uma moradia física, mas que não se enquadra nos pa-
drões de segurança e saúde (Hwang, 2001; National Coalition for 
the Homeless, 2006).

A seção rapidamente crescente da população de desabrigados é 
a das famílias com crianças. Isso inclui famílias com núcleo familiar 
completo e famílias com apenas um dos pais. Famílias com crian-
ças chegam a 39% da família dos desabrigados (National Coalition 
for the Homeless, 2006). Pobreza, doenças mentais e físicas e falta 
de condições de sustentar a casa são as causas primárias da falta de 
moradia (Folsom e outros, 2005). A falta de moradia afeta severa-
mente o funcionamento, a saúde e o bem-estar da família e de seus 
membros. Crianças de famílias desabrigadas estão geralmente com 
a saúde debilitada e apresentam altos índices de asma, infecções de 
ouvido, problemas estomacais e doenças mentais (Cap. 3). Como 
resultado, usualmente o único acesso à assistência à saúde para es-
sas crianças é através do departamento de emergência (Kushel e 
outros, 2002).

Além disso, essas crianças enfrentam difi culdades tais como en-
contrar comprovante de residência para as escolas públicas, incapaci-
dade de obter fi chas escolares anteriores e de matricular-se e frequen-

tar escolas. Como resultado, essas crianças têm mais chances de 
deixar a escolar e tornar-se desempregadas (National Coalition for 
the Homeless, 2006). Famílias de desabrigados e seus fi lhos estão sob 
sérios riscos de desenvolver problemas a longo prazo de saúde, psico-
lógicos e socioeconômicos. Por exemplo, essas crianças estão fre-
quentemente imunizadas abaixo da média e estão sob risco de doen-
ças infantis; elas podem fi car atrasadas na escola e estão sob risco de 
deixá-la; ou podem desenvolver comportamentos de risco como a 
prostituição ou abuso de substâncias ilícitas. A falta de moradia e 
seus resultados a longo prazo resultam em grandes mudanças para 
toda a nossa sociedade. (Kushel e outros, 2002; National Coalition 
for the Homeless, 2006). 

Violência Familiar
As estatísticas referentes à violência familiar são ainda mais per-
turbadoras. Os pesquisadores estimam que de 3,3 a 10 milhões 
de crianças relatam terem sido abusadas ou negligenciadas no 
período de 1991 a 2004 (Family Violence Prevention Fund, 
2006a). O abuso emocional, físico e sexual ocorre contra os côn-
juges, crianças e outros adultos dentro de todas as classes sociais. 
Fatores associados com a violência familiar são complexos e po-
dem incluir estresse, pobreza, isolamento social, patologia psí-
quica e comportamento familiar adquirido. Além disso, outros 
fatores como o álcool e uso de drogas, gravidez, orientação sexual 
e doenças mentais aumentam a incidência de abusos nas famílias 
(Family Violence Prevention Fund, 2006b). Apesar de o abuso às 
vezes terminar quando alguém deixa o ambiente familiar especí-
fi co, consequências negativas físicas e emocionais a longo prazo 
são frequentemente evidenciadas. Uma dessas consequências in-
clui a mudança de uma situação de abuso para outra (Richardson 
e outros, 2002). Por exemplo, a criança vê o matrimônio como 
uma alternativa de deixar um lar onde há abuso e, por sua vez, 
casa-se com uma pessoa que continuará este abuso no casamento 
(Wathen e MacMillan, 2003).

Doenças Agudas e Crônicas 
Qualquer doença aguda ou crônica infl uencia a família emocional, 
social e funcionalmente e afeta as formas de decisões familiares e de 
enfrentar novas experiências. A hospitalização de um membro da 
família leva a tensão para toda a família. Os ambientes hospitalares 
são distantes, médicos e enfermeiras são estranhos, a linguagem mé-
dica é difícil de compreender ou interpretar, e os membros familiares 
são separados uns dos outros.

Durante uma doença aguda, como o trauma, infarto do miocár-
dio ou cirurgia, os membros da família são geralmente deixados em 
salas de espera antecipando informações sobre seus entes queridos. A 
comunicação entre os membros da família pode ser mal direcionada 
devido a medo e preocupação. Em algumas famílias, confl itos fami-
liares prévios vêm à tona, enquanto outros são suprimidos. Forneça 
atentamente cuidados de enfermagem para suprir as necessidades da 
família pela frequência e tipo de comunicação e suporte. Entenda as 
crenças culturais da família e seus valores, e respeite a estrutura fami-
liar e seu funcionamento.

Doenças crônicas levam a diferentes desafi os à família. Frequen-
temente padrões familiares e interações, atividades sociais, trabalho, 
atividades domésticas, recursos fi nanceiros e outras necessidades fa-
miliares e funcionamentos devem ser reorganizados em função da 
doença crônica ou incapacidade. As famílias também aprendem a 
gerenciar muitos aspectos da doença crônica ou incapacidade de seus 
familiares amados. Cuidados de enfermagem astutos ajudam a famí-
lia a prevenir e/ou gerenciar crises de saúde, controlar sintomas, 
aprender como administrar terapias específi cas, ajustar-se às mudan-

Foco em Idosos

Preocupações dos Cuidadores
• Avalie se a família precisa de mais cuidado-

res para prestar serviço de descanso para os 
membros idosos da família. Por exemplo, 
determinar papéis adicionais para os mem-
bros da família (p. ex., fornecer mais su-
porte fi nanceiro, designar alguém para fazer as compras de 
supermercado e medicações, fornecer alguém para ajudar 
com as tarefas domésticas.

• Avaliar o estresse dos cuidadores, como tensões no rela-
cionamento com a família e com o receptor dos cuidados, 
mudanças nos níveis de saúde, mudanças no humor e an-
siedade e depressão.

• Cuidadores são muitas vezes esposas/esposos que são 
adultos maduros com declínio no vigor físico, ou fi lhos na 
meia-idade que muitas vezes têm outras responsabilidades. 

• Famílias de pessoas mais velhas possuem uma rede de 
amizades sociais diferente das famílias mais jovens, pois 
os amigos e membros da família da mesma geração muitas 
vezes já morreram ou estão doentes. Procure suporte na 
comunidade e fi liações das igrejas.

• Identifi que membros da família, amigos e vizinhos que te-
rão tempo de se socializar com o cuidador para evitar a 
sensação de isolamento do mesmo.

• Abusos de idosos nas famílias acorrem dentro de todas as 
classes sociais. Esposas/esposos são os que mais fre-
quentemente abusam. Enfermeiras precisam relatar contu-
sões e traumatismos cutâneos inexplicáveis às agências 
governamentais de proteção.

QUADRO 10-2  ✴
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ças no decorrer da doença, evitar o isolamento, obter recursos da 
comunidade e na ajudar na solução do confl ito familiar.

Apesar de não ser intenção deste capítulo fornecer a completa 
descrição de cuidados familiares, exemplos são usados para guiar 
você a um entendimento inicial dos cuidados com as famílias. Os 
exemplos de trauma crítico, vírus da imunodefi ciência humana e 
cuidados no fi m da vida foram selecionados para ajudar você a en-
tender o impacto de doenças nas famílias.

Trauma. Trauma é um evento repentino e não planejado. Os 
membros da família necessitam enfrentar as mudanças de um se-
vero evento de ameaça à vida, o qual pode incluir os extressores 
associados ao ambiente de tratamento intensivo, ansiedade e de-
pressão, e fardo econômico, sem mencionar o impacto no funcio-
namento familiar e na forma de tomar decisões. No cuidado dessas 
famílias, responda às perguntas delas honestamente. Quando você 
não souber a resposta, encontre alguém que saiba. Forneça assistên-
cia real; ao dar falsas esperanças, há a quebra da confi ança enfer-
meira-cliente e também afeta o modo como a família pode se 
adaptar ao receber “más notícias”. Aguarde para ter certeza de que 
a família está confortável. Você pode trazer para eles algo para co-
mer ou beber, dar a eles um cobertor, ou encorajá-los a fazer uma 
refeição. Algumas vezes, dizer à família que você fi cará com seu 
ente querido enquanto eles estiverem fora é tudo o que eles preci-
sam para se sentirem confortáveis para sair. A maioria dos familia-
res possui um celular e pode facilmente ser localizado caso haja 
mudança nas condições de seus entes queridos.

Vírus da Imunodefi ciência Humana. Durante a metade ao 
fi nal dos anos de 1990, avanços no tratamento do vírus da imuno-
defi ciência humana (HIV) levaram a um declínio das mortes por 
síndrome da imunodefi ciência adquirida (AIDS) e diminuição da 
progressão do HIV para a AIDS (Centers for Disease Control and 
Prevention [CDC], 2006a). Mortes relacionadas à AIDS estão dimi-
nuídas, indicando que as pessoas com HIV estão tendo vidas longas 
e melhores. Apesar de a epidemia ter diminuído, comportamentos 
de alto risco, como sexo sem proteção, continuam a aumentar, espe-
cialmente com homens que fazem sexo com outros homens (CDC, 
2006b). Saber que alguém é HIV-positivo é devastador, não apenas 
para o indivíduo, mas para a família e amigos também. Assim como 
em todas as doenças sérias, os cuidados com um membro da família 
que desenvolve ativamente a infecção do HIV é devastador emocio-
nal e fi nanceiramente, e isso afeta toda a família.

Cuidados Terminais. Você encontrará muitas famílias com 
um membro em estágio terminal. Apesar de as pessoas associarem 
doenças terminais com câncer, existem inúmeras doenças com as-
pectos terminais, por exemplo, insufi ciência cardíaca congestiva, 
doenças pulmonares e renais e doenças neuromusculares. Apesar de 
alguns membros da família poderem estar preparados para a morte 
de seu ente querido, é grande a necessidade de informação, su-
porte, assistência e a presença (Cap. 30). Quanto mais você souber 
sobre a família de seu cliente, como eles interagem uns com os 
outros, seus pontos fortes e suas fraquezas, melhor será. Cada famí-
lia aborda e enfrenta diferentemente as decisões sobre o fi m da 
vida. Dê à família informações sobre o processo da morte. Ajude a 
família a montar os cuidados domiciliares, caso eles queiram, e 
obtenha um local onde a pessoa possa fi car e outros recursos apro-
priados, incluindo suporte psicológico. Tenha certeza de que a fa-
mília sobre o que fazer no momento do falecimento. Caso você 
esteja presente no momento da morte, seja solidário às necessida-
des da família, por exemplo, forneça privacidade e deixe tempo 
sufi ciente para que eles se despeçam. 

Abordagens Teóricas:    
Uma Visão Geral
Existem inúmeras diferentes perspectivas de como agir quando se 
cuida de famílias. É importante que você entenda as mais amplas 
perspectivas de enfermagem para famílias. O sistema de saúde fami-
liar (SSF) e teorias de desenvolvimento são duas perspectivas usadas 
nesse capítulo para ajudar você a prestar cuidados de enfermagem 
para a família como um todo e aos indivíduos dentro da estrutura 
familiar. Essas perspectivas teóricas e seus conceitos fornecem a base 
para as intervenções e avaliações familiares*.

Sistema da Saúde Familiar 
O SSF é um modelo holístico que guia a avaliação (histórico) e os 
cuidados para com as famílias (Anderson, 2000). O SSF inclui cinco 
campos reinos/processos da vida familiar: de interatividade, desen-
volvimento, de enfrentamento, de integridade e saúde. A abordagem 
do SSF usa a avaliação familiar para determinar as áreas de preocu-
pações e forças de acordo com os campos da família. Como resul-
tado, você desenvolve um plano de cuidados com intervenções e re-
sultados de enfermagem familiar. Assim como em todos os sistemas, 
o sistema familiar possui objetivos que são falados e outros que não 
o são, e que variam de acordo com o estágio do ciclo de vida familiar, 
valores familiares e preocupações individuais dos membros da famí-
lia. Os objetivos do SSF são de fornecer saúde familiar e bem-estar, 
assistir no gerenciamento familiar de condições ou transições de 
doenças, e atingir um resultado de saúde relacionado às áreas de 
preocupações da família (Anderson, 2000).

Estágios de Desenvolvimento
Famílias, assim como os indivíduos, mudam e crescem com o decor-
rer do tempo. Apesar de as famílias estarem distantes de serem idên-
ticas umas às outras, elas tendem a passar por certos estágios. Cada 
estágio de desenvolvimento possui seus próprios desafi os, necessida-
des e recursos e incluem tarefas que precisam ser completadas antes 
de a família ser capaz e se mover com sucesso para o próximo estágio. 
Mudanças sociais e o envelhecimento da população causaram mu-
danças nos estágios e transições do ciclo de vida familiar. Por exem-
plo, os jovens não estão deixando a casa como o previsto ou tão cedo 
quanto no passado, e muitos estão retornando para casa. Além disso, 
mais pessoas estão vivendo os seus 80 e 90 anos. Sessenta e cinco 
anos é agora considerado “a parte fi nal da meia-idade ”, e o tamanho 
do estágio da meia-idade no ciclo de vida familiar aumentou, assim 
como o estágio fi nal da vida familiar.

McGoldrick e Carter basearam seus 1.985 modelos clássicos de 
estágios de vida familiar em expansão, contração e realinhamento das 
relações familiares que suportam a entrada, saída e desenvolvimento 
dos membros (Hanson e outros, 2005). Esse modelo descreve os 
aspectos emocionais da transição do estilo de vida e as mudanças e 
tarefas necessárias para a família prosseguir seu desenvolvimento 

*O Brasil, desde 1993, conta com o Programa Saúde da Família (PSF), estratégia 
criada pelo Ministério da Saúde que mudou o modelo de atenção à saúde no país. 
Este programa é formado por uma equipe multidisciplinar, responsável por até 
4.000 habitantes, que realiza ações de promoção da saúde, prevenção e assistên-
cia, atuando na recuperação e reabilitação nos casos de doenças. Desta forma, foi 
possível conseguir uma redução no movimento das emergências e nos problemas 
de saúde. As equipes são compostas por um médico de família, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e de 6 a 10 agentes comunitários de saúde. Quando 
ampliada, conta ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um 
técnico em higiene dental.
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(Tabela 10-1). Por isso, a enfermeira pode utilizar este modelo para 
fornecer comportamentos para atingir tarefas essenciais e ajudar a 
famílias a se prepararem para transições futuras. Por exemplo, ajudar 
as famílias a se prepararem para um novo bebê (Cap. 13) ou como 
enfrentar a morte de um ente querido (Cap. 30). 

Atributos Familiares
Estrutura
As famílias também possuem uma estrutura e um modo de funcio-
namento. Estrutura e funcionamento estão intimamente relacionados 
e interagem continuamente um com o outro. A estrutura é baseada no 
curso do relacionamento das famílias e nos padrões de relacionamento, 
que costumeiramente são numerosos e complexos. Por exemplo, o 
relacionamento de uma mulher inclui marido-mulher, mãe-fi lho, 
mãe-fi lha, chefe-subordinado e colega-colega, cada um com deman-
das, papéis e expectativas diferentes. Padrões de relacionamentos for-
mam estruturas de poder e papéis dentro da família. Determine essa 
estrutura observando o comportamento e interações da família. 

A estrutura melhora ou piora a capacidade da família para res-
ponder a fontes de tensões. Estruturas muito rígidas ou muito fl exí-
veis prejudicam o funcionamento. Uma estrutura rígida determina 
especifi camente quem é capaz de realizar a tarefa e pode limitar o 

número de pessoas fora da família imediata que poderia assumir essa 
tarefa. Por exemplo, em uma família a mãe é a única pessoa aceitável 
para fornecer suporte emocional para os fi lhos, ou o marido é o 
único a fornecer suporte fi nanceiro. Uma mudança no status de 
saúde da pessoa responsável por uma tarefa coloca um fardo na fa-
mília, porque ninguém está disponível ou se considera capaz de as-
sumir essa tarefa. Por exemplo, quando a pessoa responsável pelos 
afazeres domésticos está doente, as tarefas de gerenciar as atividades 
domésticas (p. ex., preparar as refeições, manutenção da casa, levar 
as crianças a compromissos e eventos) precisam ser compartilhadas. 
O fi lho mais velho pode ajudar a preparar as refeições, e o outro 
cônjuge ou outro membro da família pode levar as crianças aos even-
tos ou talvez os eventos sejam reagendados. 

Uma estrutura muito aberta também apresenta problemas para a 
família. Padrões de comportamento consistentes que levam a uma 
ação automática não existem, e a promulgação de papéis é excessiva-
mente fl exível. Um exemplo comum é o inconsistente papel ma-
terno/paterno. O pai às vezes é uma fi gura muito rígida e autoritária 
e em outros momentos trata o fi lho como “seu melhor amigo e con-
fi dente”. Esse tipo de conduta leva os membros da família a se sen-
tirem confusos sobre o comportamento adequado e quem é confi ável 
para ajudar. Isso gera um sentimento geral de instabilidade. Durante 
uma crise ou rápida mudança, os membros da família não possuem 
uma estrutura defi nida para “ter em quem se apoiar”, e a desintegra-
ção da família é, muitas vezes, o resultado. 

TABELA 10-1  Estágios do Ciclo de Vida Familiar
Estágio do Ciclo de 
Vida Familiar

Transição dos Processos 
Emocionais: Princípios-Chave

Mudanças no Status Familiar Requeridas para 
Prosseguir o Desenvolvimento

Jovem adulto não 
comprometido

Aceitação da separação entre 
pais e fi lhos

• Diferenciação dele mesmo em relação à família de origem
• Desenvolvimento de relacionamentos íntimos
• Estabelecimento dele mesmo no trabalho

Junção de famílias pelo 
casamento: casal 
recém-casado

Compromisso com um novo sis-
tema

• Formação de sistema matrimonial
• Realinhamento do relacionamento com a família ampliada 

e amigos para incluir o cônjuge
Família com crianças 

pequenas 
Aceitação da nova geração de 

membros no sistema
• Ajuste do sistema matrimonial para dar espaço aos fi lhos
• Pega papéis de pais
• Realinhamento do relacionamento com a família ampliada 

e amigos para incluir os papéis de pais e avós
Famílias com 

adolescentes
Aumento da fl exibilidade das 

fronteiras familiares para in-
cluir fi lhos independentes

• Mudança no relacionamento de pai e fi lho para permitir 
aos adolescentes entrarem e saírem do sistema

• Refoca nos assuntos de carreira e materiais da meia-vida
• Começa a mudar o foco para as gerações mais velhas

Jovens entrando e 
saindo de casa

Aceitas várias saídas e entradas 
no sistema familiar

• Ajuste na redução do tamanho da família
• Desenvolvimento de relacionamentos de adultos com adul-

tos entre os fi lhos em crescimento e seus pais
• Realinhamento dos relacionamentos para incluir sogro, 

sogra, nora, genro e netos
• Lida com defi ciências e morte dos pais (avós) 

Famílias com idade 
avançada

Aceitar deslocamento dos pa-
péis de gerações 

• Mantém as funções próprias ou do casal e interesses em 
face ao declínio fi siológico; exploração das novas opções 
de família e papéis sociais

• Abre espaços no sistema para sabedoria e experiência dos 
idosos; apoia gerações mais velhas sem sobrecarregá-las

• Lida com a aposentadoria
• Lida com a perda do cônjuge, irmãos e outros colegas e 

prepara-se para sua própria morte; revisão da vida, na qual 
cada um faz uma revisão das experiências da vida e deci-
sões

De Duvall EM, Miller BC: Marriage and family development, ed 6, Boston, 2005, Allyn and Bacon. Copyright © 1985 by Pearson Education. Reimpresso com 
permissão da editora.
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Funcionamento
O funcionamento familiar é o que uma família faz. Aspectos funcio-
nais específi cos incluem a forma como a família reproduz, interage 
para socializar seus membros mais jovens, coopera para ajustar suas 
necessidades fi nanceiras, e se relaciona com a sociedade maior (Han-
son e outros, 2005). O funcionamento familiar também foca no 
processo usado pelas famílias para atingir seus objetivos. Esses pro-
cessos incluem comunicação entre os membros da família, o ajuste 
de objetivos, resolução de confl itos, cuidados com as crianças, con-
solidação, e uso de recursos internos e externos. Objetivos tradicio-
nais de reprodução, sexuais, econômicos e educacionais que já foram 
uma vez objetivos familiares universais não são mais aplicados a to-
das as famílias. Quando as necessidades psicológicas dos membros 
familiares não são atendidas, sintomas de disfunção familiar são as 
consequências usuais.

As famílias atingem os objetivos quando a comunicação é clara e 
direta. A comunicação clara realça a solução dos problemas e a reso-
lução dos confl itos, e facilita lidar com as mudanças da vida ou fato-
res de tensões e ameaças à vida. Outro processo para facilitar atingir 
os objetivos inclui a capacidade de acolher e promover o cresci-
mento. Por exemplo, famílias podem ter uma celebração específi ca 
para um boletim com boas notas, um trabalho bem feito, ou marcos 
específi cos. Famílias também se consolidam ajudando as crianças a 
diferenciar o certo do errado. Nessa situação, a família pode ter uma 
forma de disciplina específi ca de castigo, como um tempo fora das 
brincadeiras ou retirando privilégios, e a criança sabe quando o cas-
tigo foi aplicado. Assim, quando essas situações acontecem, a criança 
é disciplinada e aprende a não ter mais aquele comportamento.

Famílias necessitam ter múltiplos recursos disponíveis. Por exem-
plo, uma rede de amizades é muito útil e uma excelente fonte de 
recursos. Relacionamentos sociais, como amizades e igrejas, dentro 
da comunidade funcionam como meios de amenizar a situação, 
particularmente durante momentos de tensão, e reduzem a vulnera-
bilidade familiar. 

A Família e a Saúde
Muitos fatores infl uenciam a saúde da família (p. ex., seus posiciona-
mentos na sociedade, recursos fi nanceiros e localização geográfi ca). 
Apesar de o fato de famílias americanas existirem dentro da mesma 
cultura, elas vivem de formas diversas como resultado de raças, clas-
ses sociais e etnias. Para um grupo de minoria há múltiplas gerações 
de pais solteiros vivendo juntos na mesma casa. Classes e etnias pro-
duzem diferenças no acesso das famílias aos recursos sociais e recom-
pensas, e este ascesso cria diferenças na vida familiar, mais signifi ca-
tivas em diferentes momentos da vida dos membros familiares.

A distribuição das riquezas afeta consideravelmente a capacidade 
de manter a saúde. Baixa escolaridade, pobreza e diminuição das con-
dições de suporte compostos uns aos outros, ampliam o impacto de 
cada um deles sobre a doença das famílias, e ampliam a quantidade de 
doenças nas famílias. A estabilidade econômica aumenta o acesso da 
família a um plano de saúde adequado, cria mais oportunidades para 
a educação, aumenta a boa nutrição e diminui o estresse.

A família é o contexto social primário em que a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças tomam lugar. As crenças, valores, e 
práticas familiares infl uenciam e muito os comportamentos de pro-
moção de saúde dos seus membros (Hartrick, 2000). Por sua vez as 
condições de saúde de cada indivíduo infl uenciam como funciona a 
união familiar e suas capacidades para alcançar os objetivos. Quando 
a família funciona satisfatoriamente para alcançar seus objetivos, seus 
membros tendem a se sentirem positivos em relação a si mesmos e 
em relação à sua família. Assim também, quando eles não atingem 
seus objetivos, as famílias se veem como inefi cientes.

Algumas famílias não disponibilizam elevados valores na boa 
saúde. De fato, algumas famílias aceitam práticas prejudiciais. Em 
alguns casos, os membros da família dão informações mistas e con-
fusas sobre saúde. Por exemplo, um pai continua a fumar enquanto diz 
a seus fi lhos que fumar é prejudicial a eles. Um ambiente familiar é 
fundamental porque o comportamento sobre saúde reforçado logo 
cedo na vida possui uma grande infl uencia nas práticas de saúde no 
futuro. Além disso, o ambiente familiar é um fator crucial no ajuste do 
indivíduo frente a uma crise. Apesar de os relacionamentos serem 
tensos quando confrontados com doenças, pesquisas indicam que 
membros das famílias possuem um potencial de serem as forças prin-
cipais para enfrentar essas situações (Bluvol e Ford-Gilboe, 2004).

Atributos das Famílias Saudáveis. O trabalho clássico de 
Ruebin Hill (1958) relata que é possível explicar as reações de famí-
lias à prova de crise e famílias propensas a crises. A família à prova de 
crise, ou efetiva, é capaz de combinar as necessidades de estabilidade 
com as necessidades de crescimento e mudanças. Esse tipo de família 
possui uma estrutura fl exível que permite o desempenho adaptável 
às tarefas e aceitação de ajuda vinda de sistemas familiares externos. 
A estrutura é fl exível a ponto de permitir adaptação, mas não tão 
fl exível a ponto de a família perder a coesão e o senso de estabilidade. 
A família efetiva possui controle sobre o ambiente e infl uencia o 
ambiente doméstico, a vizinhança imediata e na escola. A família 
inefi ciente, ou propensa a crises, as defi ciências e falta de crenças le-
vam a uma perda de controle sobre esse ambiente. 

A pesquisa de promoção de saúde geralmente é focada no efeito 
de estresse moderado de persistência e resiliência como fatores que 
contribuem para a saúde a longo prazo. A persistência familiar são as 
forças internas e durabilidade da unidade familiar. O senso de con-
trole sobre o resultado da vida, a visão de mudanças como produções 
benéfi cas e de crescimento, e uma orientação ativa, ao invés de pas-
siva, na adaptação aos eventos de tensões caracterizam famílias per-
sistentes (McCubbin, McCubbin e Thompson, 1996). A resiliência 
ajuda a avaliar a resposta saudável quando indivíduos e famílias estão 
experimentando eventos de estresse. Recursos e técnicas são utiliza-
dos por família ou indivíduos dentro da família para manter o equi-
líbrio ou nível de assistência à saúde em entendimento ao nível de 
resiliência familiar. 

Cuidados de Enfermagem 
Familiares
Para promover compaixão e cuidados a seus clientes e suas famílias, 
você precisa de uma base de conhecimentos científi cos sobre as teo-
rias familiares, assim como uma base de conhecimento adequado 
sobre enfermagem familiar. Um foco nas famílias é necessário com o 
objetivo de dar alta aos clientes com segurança para famílias e sua 
comunidade. Um membro cuidador pode precisar assumir um papel 
principal de cuidador. O membro cuidado possui necessidades as 
únicas de enfermagem e de cuidar, e muitas vezes se sente abando-
nado pelo sistema de saúde (Reinhard, 2006). Quando ocorre uma 
doença que muda a vida, a família precisa fazer um grande ajuste para 
cuidar de um membro da família (Bluvol e Ford-Gilboe, 2004). 

A enfermagem familiar é baseada no pressuposto de que todas as 
pessoas, sem distinção de idade, são membros de algum tipo de 
forma familiar. Essa forma familiar é a família nuclear tradicional, 
família de pais solteiros, famílias extendidas ou famílias alternativas. 
O objetivo dos cuidados de enfermagem familiares é auxiliar a famí-
lia e seus membros a atingir e manter a máxima saúde além e durante 
a experiência da doença (Quadro 10-3). A enfermagem familiar é o 
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foco do futuro dentro de todos os conjuntos de práticas de saúde e é 
importante para todos os ambientes de promoção de saúde. 

Existem diferentes formas de abordagem para a prática de cuida-
dos familiares. Para a proposta deste capítulo, práticas de cuidados 
familiares possuem três níveis de abordagens: (1) família como con-
texto, (2) família como cliente e (3) o mais novo modelo, chamado 
família como sistema, a qual inclui ambos os conceitos, relacionais 
e transacionais. Se ao menos um membro da família receber cuida-
dos de enfermagem, é realístico e prático visualizar a família como 
contexto. Quando todos os membros familiares estão envolvidos nos 
cuidados diários uns dos outros, as intervenções de enfermagem para 
um indivíduo necessitam de algumas mudanças nas atividades dos 
demais, sugerindo que a família como cliente seja melhor forma de 
abordar. Todas as três formas de abordagem são úteis na prestação 
dos cuidados de enfermagem. 

Família como Contexto
Quando você vê a família como contexto, o foco principal é na saúde 
e desenvolvimento do membro individual existente dentro de um 
ambiente específi co (i. e., a família do cliente). Apesar de o foco ser 
na condição de saúde do indivíduo, avalie o quanto a família atende 
as necessidades básicas individuais. As necessidades variam, depen-
dendo do nível de desenvolvimento individual e da situação. Como 

as famílias proporcionam mais do que somente os materiais essen-
ciais, você também precisará considerar suas capacidades em ajudar 
o cliente a atender suas necessidades psicológicas. Alguns membros 
da família necessitam intervenções diretas neles mesmos. Por exem-
plo, considere o seguinte: 

Você foi designado para cuidar de Patrick Davis, o qual foi recém-
diagnosticado com doença na artéria coronária. Ele está se recupe-
rando de uma inserção de uma prótese para aumentar o fl uxo san-
guíneo coronariano. Ele é casado e tem três fi lhos, com idades de 11 
a 16 anos, os quais vivem na mesma casa. O maior foco do seu cui-
dado é modifi car os fatores de risco de Patrick relacionados à doença 
na artéria coronária.

Apesar de você querer cuidar de toda a família, suas interações 
incluem apenas o Patrick e sua mulher. Você trabalha com o casal 
para a criação de intervenções e de um novo estilo de vida, como 
dietas e padrões de exercícios, para modifi car os fatores de risco de 
Patrick. 

Famílias como Clientes
Quando a família como cliente é a abordagem, o processo familiar e 
os relacionamentos (p. ex., auxílio familiar ou cuidados com as crian-
ças) são os focos principais dos cuidados de enfermagem. Foque sua 
avaliação de enfermagem nos padrões familiares versus características 
individuais. Concentre-se nos padrões e processos que são consisten-
tes com o alcance e a manutenção da saúde familiar e individual. 
Para ilustrar a família como cliente, considere o seguinte: 

Você está cuidado de um caso terminal de David Daniel, que tem 35 
anos de idade. David e sua mulher, Lisa, possuem três crianças em 
idade escolar. David expressou o desejo de falecer em casa e não em 
um hospital ou instituições de cuidados ampliados. Lisa tirou licença 
familiar de seu trabalho para ajudar David durante esse período. 
Tanto Lisa quanto Davi são fi lhos únicos. Os pais de Davi já são 
falecidos, mas a mãe de Lisa está vindo para fi car com a família e 
ajudar Lisa e Davi e seus fi lhos também.

Apesar de David ser o receptor principal de cuidados, toda a fa-
mília necessita de cuidados de enfermagem e suporte para lidar com 
os estressores dos cuidados terminais. Desta forma, você precisa 
planejar cuidar não apenas das necessidades do cliente, mas também 
das necessidades em transição de sua família durante esse difícil pe-
ríodo. Lidar com problemas familiares muito complexos geralmente 
requer uma abordagem interdisciplinar. Sempre esteja atento aos li-
mites das práticas de enfermagem, e faça encaminhamento quando 
apropriado.

Famílias como Sistema
É importante entender que, apesar de você ser capaz de fazer distin-
ções teóricas e práticas entre a família como contexto e a família 
como cliente, elas não são necessariamente mutamente exclusivas. 
Muitas vezes, você utilizará ambas simultaneamente, como uma 
perspectiva da família como sistema. Uma continuação do cenário 
clínico prévio para David Danies ilustra a diferença:

Quando você vê a família como contexto, você foca no cliente (Da-
vid) como um indivíduo. Você avalia e atende as necessidades de 
David quanto a conforto, higiene e nutrição. Você também atende as 
necessidades sociais e emocionais de David.

Prática Baseada em Evidências

Esperança, Saúde, e Qualidade de Vida 
nas Famílias de Sobreviventes de 
Derrame

Resumo das Evidências
Quando uma pessoa sofre um derrame, este é 
muitas vezes um evento de mudanças drásticas na vida para o 
esposo/esposa, família e entes queridos. Conforme o cliente vai 
passando pelas fases do derrame e sua recuperação, a família 
enfrenta os encargos fi nanceiros e emocionais do mesmo. 
Quando o cliente retorna à casa, qualquer incapacidade exis-
tente afeta o cuidador principal, geralmente o esposo/esposa, e 
outros membros da família. As famílias enfrentam mudanças 
quando se ajustam as consequências físicas, emocionais e psico-
lógicas do derrame. Os papéis sociais e as atividades dos cuida-
dores e de sua família, assim como suas atividades e práticas 
relacionadas à saúde e à dinâmica familiar, mudam. Como resul-
tado, os membros da família notam uma mudança na sua saúde 
física e emocional e um declínio em sua qualidade de vida.

Aplicação para a Prática de Enfermagem
• Foque as intervenções nas forças familiares (p. ex., se algum 

membro da família é bom em ajudar seu ente querido a se 
exercitar, envolva-o nas atividades de reabilitação física).

• Considere o cuidador principal experiente quando designar 
intervenções (p. ex., o cuidador observou alguma técnica 
de cuidados de enfermagem? O cuidador possui algum co-
nhecimento de cuidados de saúde? Ele já prestou cuidados 
à outra pessoa?).

• Construa sobre as forças do sobrevivente de derrame e es-
posa/esposo, incluindo seu senso de esperança, em vez de 
somente focar em alguma fraqueza e desafi os.

• Encoraje o sobrevivente do derrame e cuidador a “contar 
sua história”.

Referência
Bluvol A, Ford-Gilboe M: Hope, health work and quality of life 
in families of stroke survivors, J Adv Nurs 48(4):322, 2004.

QUADRO 10-3  ✴
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OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
• Descrever as características de um pensador crítico.
• Discutir a responsabilidade da enfermeira na tomada de 

decisões clínicas.
• Discutir como a refl exão melhora a prática de enfermagem.
• Discutir como a redação de um diário promove o 

pensamento crítico.
• Descrever os componentes de um modelo de pensamento 

crítico para a tomada de decisões clínicas.
• Discutir as habilidades de pensamento crítico usadas na 

prática de enfermagem.

• Explicar a relação entre a experiência clínica e o pensamento 
crítico. 

• Discutir as atitudes de pensamento crítico usadas na tomada 
de decisões clínicas.

• Explicar como os padrões profi ssionais infl uenciam as 
decisões clínicas de uma enfermeira.

• Discutir a relação do processo de enfermagem com o 
pensamento crítico.

TERMOS-CHAVE

Conhecimento baseado em 
evidências, p. 216

Inferência, p. 220
Mapa conceitual, p. 227
Método científi co, p. 219
Pensamento crítico, p. 216
Processo de enfermagem, p. 221

Prognóstico, p. 220
Raciocínio diagnóstico, p. 219
Refl exão, p. 226
Resolução de problemas,   

p. 219
Tomada de decisões, p. 219
Tomada de decisões, p. 219
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Como enfermeira você vai se defrontar com muitas situações clí-
nicas envolvendo clientes, membros da família, a equipe de 

saúde e os pares. Para pensar de modo inteligente, você tem de de-
senvolver habilidades de pensamento crítico para enfrentar cada 
nova experiência e cada novo problema envolvendo o cuidado de um 
cliente com a mente aberta, criatividade, confi ança e sabedoria inte-
lectual. Quando um cliente apresenta um novo conjunto de sinto-
mas, pede a você para reconfortá-lo ou precisa de um procedimento, 
é importante pensar criticamente e fazer julgamentos sensatos de 
modo que o cliente receba o melhor cuidado de enfermagem possí-
vel. O pensamento crítico não é um processo linear simples, etapa 
por etapa, que você apresente da noite para o dia. É um processo 
adquirido unicamente pela experiência, a dedicação e uma curiosi-
dade ativa com relação ao aprendizado.

Decisões Clínicas na Prática de 
Enfermagem
As enfermeiras são responsáveis por tomar decisões clínicas precisas 
e adequadas. A tomada de decisões clínicas separa as enfermeiras 
profi ssionais do pessoal técnico. É a enfermeira profi ssional, por 
exemplo, que toma providências imediatas quando a condição clí-
nica de um cliente se agrava, que decide se um cliente está apresen-
tando complicações que exigem que se avise a um médico ou profi s-
sional de saúde ou que decide se um plano de instrução a um cliente 
é inefi caz e precisa ser revisto. Benner (1984) descreveu a tomada de 
decisões clínicas como um julgamento que inclui o pensamento e a 
ação críticos e refl exivos e a aplicação de lógica científi ca e prática. 
Muitos clientes têm problemas de cuidados de saúde para os quais 
não há soluções claras nos livros-texto. Os problemas de cada cliente 
são singulares, o produto de muitos fatores, incluindo saúde física do 
cliente, seu estilo de vida, sua cultura, sua relação com familiares e 
amigos, seu ambiente de vida e suas experiências. Como enfermeira, 
portanto, você nem sempre tem uma noção clara das necessidades do 
cliente e das medidas apropriadas a serem tomadas ao encontrar um 
cliente pela primeira vez. Você tem de aprender, isso sim, a questio-
nar, usar a imaginação e explorar perspectivas e interpretações dife-
rentes para encontrar uma solução que benefi cie o cliente. 

Como não há dois clientes que tenham os mesmos problemas de 
saúde, você tem sempre de observar atentamente cada cliente. Pro-
cure e examine ideias e inferências relativas aos problemas do cliente, 
considere os princípios científi cos relacionados com os problemas, 
reconheça os problemas e elabore uma abordagem ao cuidado de en-
fermagem. Ao adquirir experiência, você vai aprender a procurar de 
maneira criativa novos conhecimentos, a agir rapidamente quando 
os eventos apresentarem mudanças e a tomar decisões de qualidade 
para o bem-estar do cliente. Você vai verifi car que a enfermagem 
é gratifi cante e produz um sentimento de realização por meio das 
decisões clínicas que tomar. O pensamento crítico é fundamental 
para a prática da enfermagem profi ssional, por lhe permitir testar e 
refi nar as abordagens de enfermagem, aprender com os sucessos e os 
fracassos e aplicar novos conhecimentos (p. ex., achados de pesquisa 
de enfermagem).

Pensamento Crítico Defi nido
Pensar e aprender são processos relacionados. Com o tempo, seu 
conhecimento e suas experiências clínicas expandem sua capacidade 
de fazer observações, julgamentos e escolhas de maneira ponderada. 

Muitas defi nições do pensamento crítico enfatizam a lógica e o ra-
ciocínio (Di Vito-Thomas, 2005). O pensamento crítico é um 
processo cognitivo organizado ativo que é usado para se examinar 
cuidadosamente o próprio pensamento e o pensamento de outras 
pessoas (Chaffee, 2002). Ele envolve o reconhecimento de que há uma 
questão (p. ex., os problemas do cliente), a análise das informações 
relativas à questão (p. ex., dados clínicos referentes a um cliente), a 
avaliação das informações (revisão das suposições e das evidências) e a 
obtenção de conclusões (Settersten e Lauer, 2004). Um indivíduo que 
pensa criticamente considera o que é importante numa situação, ima-
gina e explora alternativas, considera princípios éticos e toma então 
decisões informadas. Considere o seguinte exemplo de caso:

O Sr. Jacobs é um cliente de 58 anos de idade que foi submetido a 
uma prostatectomia radical para um câncer de próstata no dia de 
ontem. Sua enfermeira, Tonya, encontra o cliente deitado na cama 
em decúbito dorsal com os braços estendidos ao lado do corpo, porém 
tensos. Ao verifi car a ferida cirúrgica do cliente e seu dispositivo de 
drenagem, Tonya observa que o cliente faz uma careta quando ela 
apalpa delicadamente a área incisional. Ela pergunta ao Sr. Jacobs 
quando foi a última vez que ele virou de lado e ele responde, “Só em 
alguma hora da noite passada.” Tonya pergunta ao Sr. Jacobs se ele 
está tendo dor na incisão e ele balança a cabeça afi rmativamente, 
dizendo, “Dói demais quando eu me mexo.” Tonya considera as in-
formações que ela observou e que obteve do cliente, determinando que 
ele está com dor e tem sua mobilidade reduzida por causa dela. Ela 
decide que precisa tomar providências para aliviar a dor do Sr. Ja-
cobs, para poder virá-lo mais frequentemente e começar a fazer com 
que ele se levante da cama para se recuperar.

Quando você cuida de um cliente, o pensamento crítico começa 
por se fazer as seguintes perguntas: O que eu sei de fato a respeito da 
situação deste cliente? Como eu sei isso? Quais são as opções dispo-
níveis para mim (Paul e Heaslip, 1995). No caso de Tonya, ela sabia 
que a dor provavelmente ia ser um problema, porque o cliente tinha 
passado por uma cirurgia extensa. A revisão de suas observações e o 
relato de dor do cliente confi rmaram seu conhecimento de que a dor 
era um problema. Suas opções incluem administrar um analgésico ao 
Sr. Jacobs e esperar então que ele faça efeito para que ela possa repo-
sicionar o cliente e deixá-lo mais confortável. Quando ele tiver uma 
dor menos aguda, Tonya pode tentar também ensinar ao Sr. Jacobs 
alguns exercícios de relaxamento.

Você pode começar a aprender o pensamento crítico logo ao início 
de sua prática. Por exemplo, ao aprender a administrar banhos no leito e 
outras medidas de higiene a seus clientes, gaste algum tempo lendo seu 
livro-texto e a literatura de enfermagem a respeito do conceito de con-
forto. Quais são os critérios para o conforto? Como os clientes de outras 
culturas percebem o conforto? Quais são os muitos fatores que promo-
vem o conforto? O uso do conhecimento baseado em evidências, ou 
conhecimento baseado em pesquisas ou na perícia clínica, faz de você 
um pensador crítico informado. Pensar criticamente e aprender sobre 
o conceito de conforto a prepara para prever melhor as necessidades de 
seu cliente. Você também vai identifi car mais rapidamente os problemas 
de conforto e proporcionar cuidados apropriados. O pensamento crítico 
é um compromisso para pensar clara, precisa e adequadamente e a agir 
numa situação com base no seu conhecimento. 

O pensamento crítico exige não apenas habilidades cognitivas, 
como também que a pessoa se habitue a fazer perguntas, a perma-
necer bem informada, a ser franca ao enfrentar os vieses pessoais e 
a estar sempre disposta a reconsiderar e a pensar claramente sobre 
as questões (Facione, 1990). Há habilidades básicas do pensamen-
to crítico que, quando aplicadas à enfermagem, mostram a natureza 
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complexa da tomada de decisões clínicas (Tabela 15-1). Ser capaz de 
aplicar todas essas habilidades exige prática. Você também vai pre-
cisar ter uma base de conhecimento sólida e considerar de maneira 
ponderada os conhecimentos que adquirir ao cuidar de clientes. 

As enfermeiras que aplicam o conhecimento crítico em seu tra-
balho focalizam as opções para a resolução de problemas e a tomada 
de decisões, em vez de formar soluções rápidas de maneira apres-
sada e descuidada (Kataoka-Yahiro e Saylor, 1994). As enfermeiras 
que trabalham em situações de crise como serviços de emergência 
frequentemente agem com rapidez quando ocorrem problemas com 
o cliente. Entretanto, mesmo essas enfermeiras exercem disciplina 
na tomada de decisões para evitar decisões prematuras e incorretas. 
Aprender a pensar criticamente lhe ajuda a cuidar de clientes como 
seu defensor, ou apoio, e a fazer escolhas mais bem informadas com 
relação a seu cuidado. Facione e Facione (1996) identifi caram con-
ceitos para pensar criticamente (Tabela 15-2). O pensamento crítico 
é mais do que a resolução de problemas. É uma tentativa de melhorar 
continuamente a maneira de agir ao se defrontar com problemas no 
cuidado do cliente.

Pensando e Aprendendo
O aprendizado é um processo de toda a vida. Seu crescimento inte-
lectual e emocional envolve aprender novos conhecimentos e refi nar 
sua capacidade de pensar, resolver problemas e fazer julgamentos. 

Para aprender, você tem de ser fl exível e estar sempre aberto a novas 
informações. A ciência da enfermagem está crescendo rapidamente e 
sempre haverá informações novas para você aplicar na prática. À 
medida que adquirir maior experiência clínica e aplicar o conheci-
mento que aprender, você vai se tornar mais capaz de formar supo-
sições, apresentar ideias e tirar conclusões válidas.

Ao cuidar de um cliente, pense sempre bem adiante e faça essas 
perguntas: Qual é o estado do cliente agora? Como ele pode se alte-
rar e por quê? O que eu sei para melhorar a condição do cliente? De 
que maneira uma terapia específi ca vai afetar o cliente? Não deixe 
seu pensamento se tornar rotineiro ou padronizado. Em vez disso, 
aprenda a olhar além do óbvio em qualquer situação clínica, explorar 
as respostas específi cas do cliente às alterações de saúde e reconhecer 
as providências que são necessárias para benefi ciar o cliente. Com 
o tempo, sua experiência com muitos clientes vai lhe ajudar a reco-
nhecer padrões de comportamento, ver aspectos comuns nos sinais 
e sintomas e prever as reações às terapias. Pensar sobre essas experi-
ências permitirá a você antecipar cada nova necessidade do cliente e 
reconhecer problemas quando eles se desenvolverem.

Níveis de Pensamento Crítico 
na Enfermagem
Sua capacidade de pensar criticamente cresce à medida que você 
adquire novos conhecimentos na prática de enfermagem. Kataoka-

TABELA 15-1  Habilidades de Pensamento Crítico
Habilidade  Aplicações de Prática em Enfermagem

Interpretação Ter organização na coleta de dados. Procurar padrões para categorizar os dados (p. ex., diagnósticos de 
enfermagem [Cap. 17]). Esclarecer quaisquer dados sobre os quais você tenha dúvidas.

Análise Ter a mente aberta ao examinar as informações sobre um cliente. Não fazer suposições descuidadas.            
Os dados revelam que aquilo que você acredita é verdadeiro ou há outras opções?

Inferência Examinar o signifi cado e a signifi cância dos achados. Há relações entre os achados? Os dados relativos ao 
cliente lhe ajudam a ver que existe um problema?

Avaliação Examinar objetivamente todas as situações. Usar critérios (p. ex., resultados esperados, características da 
dor, objetivos de aprendizado) para determinar os resultados das ações de enfermagem. Refl etir sobre seu 
próprio comportamento.

Explicação Obter apoio para seus achados e conclusões. Usar o conhecimento e a experiência para escolher estratégias 
para usar no cuidado de clientes.

Autorregulação Refl etir sobre suas experiências. Identifi car as maneiras pelas quais você pode melhorar seu próprio 
desempenho. O que lhe faz achar que você foi bem-sucedida?

Modifi cado de Facione P: Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. The Delphi report: re-
search fi ndings and recommendations prepared for the American Philosophical Association, ERIC Doc No. ED 315-423, Washington, DC, 1990, ERIC.

TABELA 15-2 Conceitos para um Pensador Crítico
Conceito Comportamento para um Pensador Crítico

Buscar a verdade Procurar o verdadeiro signifi cado de uma situação. Ter coragem ao fazer perguntas; ser sincero e 
objetivo ao fazer perguntas.

Mente aberta Ter tolerância quanto a opiniões diferentes; ser sensível quanto à possibilidade de seus próprios 
preconceitos; respeitar o direito dos outros de ter opiniões diferentes.

Analiticidade Analisar situações potencialmente problemáticas; prever possíveis resultados ou consequências; 
valorizar a razão; usar o conhecimento baseado em evidências.

Sistematicidade Ser organizado, focalizado; trabalhar duro em qualquer investigação.
Autoconfi ança Confi ar em seus próprios processos de raciocínio.
Curiosidade Estar disposto a adquirir conhecimento e a aprender explicações, mesmo que as aplicações do 

conhecimento não sejam imediatamente evidentes. Valorizar o aprendizado pelo aprendizado.
Maturidade Soluções múltiplas são aceitáveis. Refl etir sobre seus próprios julgamentos; ter maturidade cognitiva.

Modifi cado de Facione N, Facione P: Externalizing the critical thinking in knowledge development and clinical judgment, Nurs Outlook 44(3):129, 1996.
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Yahiro e Saylor (1994) elaboraram um modelo de pensamento crí-
tico (Fig. 15-1) que inclui três níveis de pensamento crítico: básico, 
complexo e de compromisso. Como um estudante novato, você vai 
aplicar o modelo de pensamento crítico ao nível básico. Posterior-
mente, ao avançar na prática, você vai adotar o pensamento crítico 
complexo e o compromisso. 

Pensamento Crítico Básico
No nível básico do pensamento crítico, uma pessoa que está 
aprendendo confi a em que os especialistas tenham as respostas 
certas para todo e qualquer problema. O pensamento é concreto 
e baseado num conjunto de regras ou princípios. Por exemplo, 
como estudante de enfermagem você usa o manual de procedi-
mentos de um hospital para inserir um cateter de Foley. Você 
provavelmente vai seguir o procedimento passo a passo sem ajus-
tar o procedimento para atender às necessidades específi cas do 
cliente (p. ex., posicionamento para reduzir a um mínimo a dor 
do cliente ou suas restrições à mobilidade). Você não tem experi-
ência sufi ciente para prever como individualizar o procedimento. 
Nesse nível, as respostas a problemas complexos são certas ou 
erradas (p. ex., há ar demais ou não o bastante no balão do cateter 
de Foley) e geralmente há uma resposta correta para cada pro-
blema. O pensamento crítico básico é uma etapa inicial no desen-
volvimento do raciocínio (Kataoka-Yahiro e Saylor, 1994). Um 
pensador crítico no nível básico aprende a aceitar as diferentes 
opiniões e os diferentes valores dos especialistas (p. ex., modelos 
de papéis de instrutores e de enfermeiras da equipe). Inexperiên-
cia, competências fracas e atitudes infl exíveis, porém, limitam a 
capacidade de uma pessoa em passar para o nível subsequente de 
pensamento crítico.

Pensamento Crítico Complexo
Os pensadores críticos no nível complexo começam a se separar das 
autoridades. Eles analisam e examinam as opções com maior inde-
pendência. A capacidade de pensamento da pessoa e sua iniciativa 
em ir além da opinião dos especialistas começam a se modifi car. Uma 
enfermeira aprende que existem efetivamente soluções alternativas, e 
talvez confl itantes.

Considere o caso do Sr. Rosen, um homem de 36 anos de idade que 
foi submetido a uma cirurgia do quadril. O cliente está sentindo dor, 
mas está recusando o analgésico que lhe foi prescrito. Seu cuidador 
está preocupado em que o cliente não evolua conforme o planejado, 
atrasando a reabilitação. Ao discutir com o Sr. Rosen a importância 
da reabilitação, o enfermeiro, Edwin, percebe a razão do cliente para 
não tomar a medicação para dor. Ele fi ca sabendo que o cliente pra-
tica meditação em casa. Como pensador crítico no nível complexo, 
Edwin entende que o Sr. Rosen pode escolher aliviar a sua dor com 
outros métodos que não os analgésicos. Edwin decide discutir com o 
cliente a meditação e outras intervenções não-farmacológicas como 
opções para o controle da dor.

No pensamento crítico complexo, cada solução tem benefícios e 
riscos que você aprende a pesar antes de tomar uma decisão fi nal. Há 
opções. O pensamento se torna mais criativo e inovador. O pensador 
crítico no nível complexo está disposto a considerar opções diferen-
tes, fora dos procedimentos rotineiros, quando ocorrem situações 
complexas. Você aprende várias abordagens diferentes para a mesma 
terapia.

Compromisso
O terceiro nível do pensamento crítico é o do compromisso 
(Kataoka-Yahiro e Saylor, 1994). Nesse nível, uma pessoa prevê a 
necessidade de fazer escolhas sem a ajuda de outras pessoas. Qual-
quer que seja a decisão que você tomar, assuma a responsabili-
dade por ela. Como enfermeira, você faz mais do que apenas 
considerar as alternativas complexas ocasionadas por um pro-
blema. No nível do compromisso, você escolhe uma ação ou 
crença com base nas alternativas disponíveis e a apoia. Por vezes 
uma ação consiste em não agir ou você decide adiar uma ação até 
uma ocasião posterior. Você opta por adiar em consequência de 
sua experiência e seu conhecimento. Por assumir responsabili-
dade pela decisão, você dá atenção aos resultados de sua decisão 
e determina se ela foi adequada.

Competências do   
Pensamento Crítico
Kataoka-Yahiro e Saylor (1994) descreveram as competências do 
pensamento crítico como os processos cognitivos que uma enfer-
meira usa para fazer julgamentos a respeito do cuidado clínico dos 
clientes. Estes incluem o pensamento crítico geral, o pensamento 
crítico específi co em situações clínicas e o pensamento crítico espe-
cífi co na enfermagem. Os processos de pensamento crítico geral não 
são específi cos da enfermagem. Eles incluem o método científi co, a 
resolução de problemas e a tomada de decisões. As competências do 
pensamento crítico específi co em situações clínicas incluem o racio-
cínio diagnóstico, a inferência clínica e a tomada de decisões clínicas. 
A competência do pensamento crítico específi co na enfermagem 
envolve o uso do processo de enfermagem.

Figura 15-1 Modelo do pensamento crítico para o julga-
mento de enfermagem. (Redesenhado de Kataoka-Yahiro M, 
Saylor C: A critical thinking model for nursing judgment, J 
Nurs Educ 33(8):351, 1994. Modifi cado de Glaser, 1941; 
Miller e Malcolm, 1990; Paul, 1993; e Perry, 1979.)
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Método Científi co
O método científi co é uma maneira de resolver problemas usando o 
raciocínio. É uma abordagem sistemática e ordenada à coleta de 
dados e à resolução de problemas. O método científi co é usado na 
enfermagem, na medicina e em várias outras disciplinas. Ele é uma 
abordagem à procura da verdade ou à verifi cação de que um con-
junto de fatos está de acordo com a realidade. Os pesquisadores de 
enfermagem usam o método científi co ao testar questões de pes-
quisa em situações de prática de enfermagem. O método científi co 
tem cinco etapas:

• Identifi cação do problema.
• Coleta dos dados.
• Formulação de uma questão de pesquisa ou hipótese.
• Teste da questão ou hipótese.
• Avaliação dos resultados do teste ou estudo.
 

Considere o exemplo a seguir do método científi co na prática de 
enfermagem.

Uma enfermeira cuidando de clientes que recebem altas doses de 
quimioterapia para câncer do ovário vê um padrão de clientes apre-
sentando uma infl amação grave na boca (mucosite) (Identifi ca um 
problema). A enfermeira lê artigos de pesquisa (Colhe dados) a res-
peito de mucosite e fi ca sabendo que há evidências mostrando que 
fazer as clientes manterem gelo na boca (crioterapia) durante a infu-
são da quimioterapia reduz a gravidade da mucosite depois do trata-
mento. A enfermeira pergunta (Formula questão de pesquisa), 
“Clientes com câncer de ovário que recebem quimioterapia têm uma 
mucosite de menor gravidade ao receber crioterapia versus o enxa-
guatório bucal padrão na cavidade oral?” A enfermeira elabora então 
um estudo comparando a incidência e a gravidade da mucosite num 
grupo de clientes que usam crioterapia versus aquelas que usam o 
enxaguatório bucal tradicional (Testa a questão). A enfermeira espera 
que os resultados do estudo proporcionem a outras enfermeiras de 
oncologia uma abordagem melhor para a redução da frequência e da 
gravidade da mucosite em clientes com câncer de ovário.

Resolução de Problemas
Nós todos enfrentamos problemas todos os dias, como um programa 
de computador que não funciona direito ou um amigo íntimo que 
perdeu um animal de estimação favorito. Quando surge um pro-
blema, nós obtemos informações e então usamos as informações e 
mais o que já sabemos para encontrar uma solução. Os clientes apre-
sentam rotineiramente problemas na prática. Por exemplo, uma en-
fermeira de cuidado domiciliar visita uma cliente e fi ca sabendo que 
a cliente tem difi culdade em tomar regularmente suas medicações. A 
cliente não é capaz de descrever as medicações que tomou nos 3 úl-
timos dias. Os frascos de medicações estão rotulados e cheios de 
medicação. A enfermeira tem de resolver o problema de por que a 
cliente não está aderindo a seu esquema de medicação ou seguindo 
esse esquema. A enfermeira sabe que a cliente teve alta do hospital e 
que ela recebeu prescrições de cinco medicações. Ao conversar com 
a cliente, a enfermeira fi ca sabendo que ela tem duas medicações 
adquiridas sem receita médica que ela também toma regularmente. 
Ao pedir à cliente para mostrar as medicações que toma pela manhã, 
a enfermeira observa que a cliente tem difi culdade em ler os rótulos 
das medicações. A cliente consegue descrever as medicações que 
toma, mas não tem certeza quanto aos horários de administração. A 
enfermeira recomenda que a farmácia da cliente refaça os rótulos das 

medicações em letras maiores. Além disso, a enfermeira mostra a ela 
alguns exemplos de organizadores de comprimidos que vão ajudá-la 
a separar suas medicações pelo horário de administração por um 
período de 7 dias.

A resolução de problemas efetiva envolve também a avaliação 
da solução ao longo do tempo para se certifi car de que ela é efi caz. 
Torna-se necessário experimentar opções diferentes caso um proble-
ma venha a ocorrer novamente. Pelo exemplo anterior, durante uma 
visita de seguimento a enfermeira verifi ca que a cliente organizou 
corretamente suas medicações e é capaz de ler os rótulos sem difi -
culdade. A enfermeira obteve informações que esclareceram corre-
tamente a causa do problema da cliente e testou uma solução que se 
mostrou bem-sucedida. Ter resolvido um problema numa situação 
aumenta a experiência da enfermeira na prática e permite a ela aplicar 
esse conhecimento em situações com clientes futuros.

Tomada de Decisões
Quando se defronta com um problema ou uma situação e precisa 
escolher uma estratégia de ação entre diversas opções, você está to-
mando uma decisão. A tomada de decisões é um produto do pen-
samento crítico que focaliza a resolução de problemas. Seguir um 
conjunto de critérios ajuda a tomar uma decisão perfeita e ponde-
rada. Por exemplo, a tomada de decisões ocorre quando uma pessoa 
decide sobre a escolha de um profi ssional de saúde. Para tomar uma 
decisão, um indivíduo tem de reconhecer e defi nir o problema ou 
situação (necessidade de um determinado tipo de profi ssional de 
saúde para prestar cuidados de saúde) e avaliar todas as opções (con-
siderar os profi ssionais de saúde recomendados ou escolher um cujo 
consultório seja próximo de sua casa). A pessoa tem de pesar cada 
opção com relação a um conjunto de critérios (experiência, amabili-
dade e reputação), testar as possíveis opções (falar diretamente com os 
diferentes profi ssionais de saúde), considerar as consequências da deci-
são (examinar os prós e os contras da escolha de um profi ssional de 
saúde de preferência a outro) e tomar então uma decisão fi nal. Embora 
o conjunto de critérios siga uma sequência de etapas, a tomada de 
decisões envolve mover-se para diante e para trás ao considerar todos 
os critérios. A tomada de decisões leva a conclusões informadas que 
têm o apoio de evidências e da razão. Os exemplos de tomada de de-
cisões na área clínica incluem decidir quanto a uma escolha de curati-
vos para um cliente com uma ferida cirúrgica ou selecionar a melhor 
abordagem para instruir uma família quanto a como ajudar um cliente 
que está voltando para casa depois de um acidente vascular cerebral. 
Você vai aprender a tomar decisões válidas abordando cada situação de 
forma ponderada e aplicando cada componente do processo de to-
mada de decisões mencionado anteriormente.

Raciocínio Diagnóstico e Inferência
O raciocínio diagnóstico inicia-se logo que você recebe informa-
ções sobre um cliente numa situação clínica. Este é um processo de 
determinar o estado de saúde de um cliente depois de atribuir signi-
fi cado aos comportamentos, os sinais físicos e os sintomas apresenta-
dos pelo cliente. O raciocínio diagnóstico tem início quando você 
entra em interação com um cliente ou quando você faz observações 
físicas ou comportamentais. Uma enfermeira perita vai ver o con-
texto da situação de um cliente (p. ex., reconhecer que o cliente que 
esteja se sentindo atordoado e com vista turva e que tenha uma his-
tória de diabetes está tendo um problema com os níveis sanguíneos 
de glicose), observar padrões e temas (p. ex., sintomas incluindo 
fraqueza, cefaleia, fome e distúrbios visuais sugestivos de hipoglice-
mia) e tomar decisões rapidamente (p. ex., oferecer uma fonte ali-
mentar contendo glicose) (Ferrario, 2004). As informações que a 
enfermeira coleta e analisa levam a um diagnóstico da condição do 
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cliente. O raciocínio diagnóstico proporciona uma perspectiva clara 
do estado de saúde de um cliente. As enfermeiras não fazem diagnós-
ticos médicos, mas elas efetivamente avaliam e monitoram atenta-
mente os clientes e comparam os sinais e sintomas do cliente com 
aqueles que são comuns num diagnóstico médico. Esse tipo de racio-
cínio ajuda os médicos ou profi ssionais de saúde a determinar com 
precisão a natureza de um problema de modo mais rápido e a esco-
lher terapias apropriadas.

Faz parte do raciocínio diagnóstico a inferência, o processo de 
tirar conclusões a partir de fragmentos de evidências (Smith Higu-
chi e Donald, 2002). Uma inferência envolve a formação de padrões 
de informações a partir dos dados antes de se fazer um diagnóstico. 
Percebendo que um cliente perdeu o apetite e teve perda de peso 
no último mês, a enfermeira infere que há um problema nutricio-
nal. Um exemplo de raciocínio diagnóstico consiste em formular um 
diagnóstico de enfermagem como nutrição desequilibrada, menos do 
que as necessidades corporais (Cap. 17).

No raciocínio diagnóstico, use dados do cliente que você reunir 
ou colher para explicar logicamente um julgamento clínico. Por exem-
plo, após virar um cliente, você vê uma área vermelha na coxa direita. 
Você palpa a área e percebe que ela está quente ao tato e o cliente se 
queixa de hipersensibilidade. Você pressiona a área com seu dedo e, 
depois que você libera a pressão, a área não empalidece ou fi ca branca. 
Você pensa no que sabe a respeito da integridade normal da pele e dos 
efeitos da pressão. Você formula a conclusão de que o cliente tem uma 
úlcera de pressão. Como uma estudante novata, confi rme seu julga-
mento com enfermeiras experientes. Por vezes, seu julgamento clínico 
vai estar errado, mas consultar enfermeiras experientes vai lhe dar um 
feedback para lhe servir de base em situações futuras.

Muitas vezes você não consegue fazer um diagnóstico preciso 
em seu primeiro encontro com um cliente. Por vezes, você percebe 
que existe um problema, mas não tem dados sufi cientes para fazer 
um diagnóstico específi co. As condições físicas de alguns clientes 
limitam sua capacidade de lhe informar a respeito dos sintomas. 
Alguns clientes decidem não compartilhar informações delicadas 
e importantes durante sua avaliação inicial. Os comportamentos 
e as respostas físicas dos clientes podem se tornar observáveis uni-
camente em determinadas condições, não presentes durante sua 
avaliação inicial. Quando não tiver certeza com relação a um diag-
nóstico, continue a coleta de dados. Como enfermeira, você tem 
de analisar criticamente situações clínicas com constante mudança 
até poder determinar a situação específi ca do cliente. O raciocínio 
diagnóstico é um comportamento contínuo na prática de enfer-
magem. Quaisquer conclusões diagnósticas que você venha a tirar 
vão ajudar o médico ou os profi ssionais de saúde a identifi car mais 
rapidamente a natureza de um problema e a escolher as terapias 
médicas apropriadas.

Tomada de Decisões Clínicas
A tomada de decisões clínicas é uma atividade de resolução de pro-
blemas que focaliza a defi nição dos problemas do cliente e a seleção 
do tratamento apropriado (Smith Higuchi e Donald, 2002). Ao 
abordar um problema clínico, como um cliente que passou a apre-
sentar uma área eritematosa sobre a coxa, você toma uma decisão 
que identifi ca o problema (uma úlcera de pressão) e escolhe então as 
melhores intervenções de enfermagem para aquele cliente (cuidado 
da pele e um esquema de mudança de decúbito). As enfermeiras 
tomam decisões clínicas o tempo todo visando a melhorar a saúde de 
um cliente ou a manter seu bem-estar. Isso implica reduzir a gravi-
dade do problema ou resolver inteiramente esse problema. A to-
mada de decisões clínicas exige um raciocínio cuidadoso, de modo 
a poder escolher as opções para os melhores resultados para o cliente 
com base na condição dele e na prioridade do problema.

Você melhora sua tomada de decisões clínicas conhecendo seus 
clientes. As pesquisadoras de enfermagem verifi caram que as enfer-
meiras experientes desenvolvem um nível de conhecimento que leva 
ao reconhecimento de padrões de sintomas e de respostas dos clientes 
(White, 2003). Por exemplo, uma enfermeira experiente que traba-
lhou por muitos anos em uma unidade de cirurgia geral tem maior 
probabilidade de ser capaz de detectar sinais de hemorragia interna 
(p. ex., baixa da pressão arterial, pulso rápido, alteração da consciên-
cia) do que uma enfermeira novata. Com o tempo, uma combinação 
de experiência, tempo passado numa área clínica específi ca e a qua-
lidade dos relacionamentos formados com clientes vai permitir às 
enfermeiras peritas conhecer as situações clínicas e prever e selecionar 
rapidamente a estratégia de ação correta (Tanner e outros, 1993). 
Gastar mais tempo durante a avaliação inicial do cliente observan-
do o comportamento do cliente e medindo os achados físicos são 
ambas maneiras de melhorar seu conhecimento dos clientes. Assim 
também, monitorá-los consistentemente quando surgem problemas 
ajuda a você a ver como as alterações clínicas evoluem ao longo do 
tempo. A seleção de terapias de enfermagem tem como base tanto 
o conhecimento clínico como os dados do cliente. Ela se baseia no 
seguinte:

• O estado e a situação identifi cados do cliente.
• Conhecimento relativo às variáveis clínicas (p. ex., idade, gravi-

dade do problema, patologia do problema, condições mórbidas 
preexistentes do cliente) envolvidas na situação e como as variá-
veis estão interligadas.

• Um julgamento relativo ao curso provável dos eventos e à evolu-
ção fi nal do problema diagnosticado, considerando-se quaisquer 
riscos de saúde que o cliente apresente; inclui o conhecimento 
com relação a padrões habituais de qualquer problema diagnosti-
cado ou prognóstico.

• Quaisquer outros dados relevantes quanto a requisitos na vida 
diária, na capacidade funcional e nos recursos sociais do cliente.

• Conhecimento com relação às opções de terapia de enfermagem 
disponíveis e à maneira pela qual intervenções específi cas vão afe-
tar de maneira previsível a situação do cliente.

Mantenha sempre o cliente no centro de seu foco ao tentar re-
solver os problemas clínicos dele. Quando você toma uma decisão 
clínica correta, isso lhe permite então estabelecer prioridades para 
as intervenções a serem implementadas primeiro (Cap. 17). Como 
diferentes clientes trazem a uma situação variáveis diferentes, uma 
determinada atividade é, por vezes, uma prioridade numa situação e 
menos que isso numa outra situação. Por exemplo, se um cliente es-
tiver fi sicamente dependente, incapaz de se alimentar e com inconti-
nência urinária, você vai reconhecer a integridade da pele como uma 
prioridade maior do que se o cliente estivesse imóvel, porém apre-
sentando continência urinária e capaz de ingerir uma dieta normal. 
Não pressuponha que algumas situações de saúde produzem priori-
dades automáticas. Por exemplo, em um cliente que vai se submeter 
a uma cirurgia há a expectativa de ocorrer um determinado nível de 
dor pós-operatória, que com frequência se torna uma prioridade do 
cuidado. Se o cliente estiver apresentando uma ansiedade grave que 
aumente a percepção da dor, porém, torna-se necessário que você 
focalize maneiras de aliviar a ansiedade antes que as medidas para o 
alívio da dor se mostrem efi cazes.

Depois de determinar as prioridades do cuidado de enfermagem 
de um cliente, escolha as terapias com maior probabilidade de aliviar 
cada problema. Está geralmente disponível uma ampla gama de op-
ções, de estratégias administradas pela enfermeira para o autocuidado 
do cliente. Colabore com o cliente e então selecione, teste e avalie as 
abordagens escolhidas. Você deve também tentar prever o que pode-
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ria dar errado e considerar abordagens alternativas para reduzir ao 
máximo ou evitar problemas.

As enfermeiras tomam decisões com relação a clientes indivi-
duais e a grupos de clientes. Quando você trabalha numa unidade 
hospitalar movimentada, é provável que cuide de vários clientes. 
Você usa critérios como a condição clínica do cliente, a hierarquia 
de necessidades de Maslow (Cap. 6), os riscos envolvidos em de-
moras no tratamento e as expectativas de cuidado do cliente para 
determinar os clientes que tenham as maiores prioridades de cuida-
do. Por exemplo, um cliente que esteja apresentando uma redução 
súbita na pressão arterial juntamente com uma alteração da cons-
ciência exige sua atenção imediatamente, em oposição ao cliente 
que precisa de você para a coleta de uma amostra de urina ou a 
um cliente que precisa de sua ajuda para andar pelo corredor. Você 
visita o cliente que não tem recebido visitas e no qual foi feito re-
centemente um diagnóstico de câncer antes de ir verifi car o cliente 
em recuperação de uma cirurgia cuja família acabou de chegar. A 
tomada de decisões com habilidade e com o estabelecimento de 
prioridades é criticamente importante (Quadro 15-1) para você 
poder administrar a grande variedade de problemas associados a 
grupos de clientes.

Processo de Enfermagem como uma 
Competência
As enfermeiras aplicam o processo de enfermagem como uma com-
petência ao administrar cuidados a clientes (Kataoka-Yahiro e Saylor, 
1994). O processo de enfermagem é uma abordagem em cinco eta-
pas à tomada de decisões clínicas, que inclui coleta de dados, diag-
nóstico, planejamento, implementação e avaliação. O propósito do 
processo de enfermagem é diagnosticar e tratar as respostas humanas 
a problemas de saúde efetivos ou potenciais (American Nurses Asso-
ciation, 2003). As respostas humanas incluem sintomas do cliente e 
reações fi siológicas deste ao tratamento, a necessidade de conheci-
mento quando os profi ssionais de saúde fazem um novo diagnóstico 
ou plano de tratamento e a capacidade de um cliente em lidar com 
as perdas. O uso do processo permite às enfermeiras a obtenção de 

resultados consensuais para uma saúde melhor (Fig. 15-2). O pro-
cesso de enfermagem envolve as competências de pensamento crítico 
geral e específi co, descritas anteriormente, de uma maneira que foca-
liza as necessidades singulares daquele cliente específi co. O formato 
do processo de enfermagem é peculiar à disciplina de enfermagem e 
proporciona uma linguagem e um processo comuns para que as en-
fermeiras “elaborem” os problemas clínicos dos clientes (Kataoka-
Yahiro e Saylor, 1994). A Unidade III descreve o processo de enfer-
magem.

O processo de enfermagem é com frequência designado como 
um projeto ou plano para o cuidado do cliente. Ele possibilita a fl e-
xibilidade de uso em todos os contextos clínicos. Ao usar o processo 
de enfermagem, você identifi ca as necessidades de cuidado de saúde 
de um cliente, defi ne claramente um diagnóstico de enfermagem 
ou problema colaborativo, determina prioridades do cuidado e es-
tabelece objetivos e resultados esperados para o cuidado. Em seguida 
você elabora e comunica um plano de cuidado centrado no cliente, 
administra as intervenções de enfermagem e avalia os efeitos de seu 
cuidado. Quando se tornar mais competente no uso do processo de 
enfermagem, você vai ser capaz de focalizar não apenas o problema 
ou diagnóstico de um cliente único como também múltiplos proble-
mas e diagnósticos. Como enfermeira, pense e reconheça sempre que 
etapas do processo você está usando. Em cada etapa você vai aplicar o 
pensamento crítico para prestar a seus clientes os melhores cuidados 
profi ssionais.

Um Modelo de Pensamento 
Crítico para a Tomada de 
Decisões Clínicas
Pensar criticamente está se tornando a marca de nível ou padrão para 
a competência na enfermagem profi ssional. A capacidade de pensar 
criticamente, melhorar a prática clínica e diminuir os erros nos jul-
gamentos clínicos é a visão da prática de enfermagem (Di Vito-
Thomas, 2005). Esse texto oferece um modelo para o pensamento 
crítico para ajudar a desenvolver esse tipo de pensamento. Os mode-
los ajudam a explicar os conceitos. Por ser o pensamento crítico em 
enfermagem complexo, um modelo ajuda a explicar o que está en-

Figura 15-2 Modelo do processo de enfermagem em cinco 
etapas.

QUADRO 15-1   Tomada de Decisões Clínicas para 
Grupos de Clientes

• Identifi car os diagnósticos de enfermagem e os problemas 
colaborativos de cada cliente (Cap. 17).

• Analisar os diagnósticos/problemas dos clientes e decidir 
quais são mais urgentes com base nas necessidades bási-
cas, no estado instável ou em alteração dos clientes e na 
complexidade do problema (Cap. 18).

• Considerar o tempo que vai ser necessário para cuidar de 
clientes cujos problemas tenham alta prioridade (p. ex., 
você tem tempo para reiniciar uma infusão IV criticamente 
importante quando um cliente diferente está no horário de 
receber uma medicação?)

• Considerar os recursos que você tem para tratar cada pro-
blema, o pessoal assistencial alocado a você e os membros 
da família do cliente.

• Considerar como envolver os clientes como tomadores de 
decisões e participantes do cuidado.

• Decidir como combinar atividades para resolver mais de um 
problema do cliente de uma vez só.

• Decidir que procedimentos de cuidado de enfermagem, se é 
que há algum, delegar ao pessoal auxiliar para poder pas-
sar seu tempo em atividades que exijam o conhecimento de 
enfermagem profi ssional.
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volvido, bem como você toma decisão clínica e faz julgamentos sobre 
seus clientes. Kataoka-Yahiro e Saylor (1994) elaboraram um modelo 
do pensamento crítico para o julgamento de enfermagem com base no 
trabalho anterior de Paul (1993), Glaser (1941), Perry (1979) e de 
Miller e Malcolm (1990) (Fig. 15-1). O modelo defi ne o resultado 
fi nal do pensamento crítico: um julgamento de enfermagem que seja 
relevante para os problemas de enfermagem em vários contextos. De 
acordo com esse modelo, são cinco os componentes do pensamento 
crítico: base de conhecimento, experiência, competências do pensa-
mento crítico (com ênfase no processo de enfermagem), atitudes e 
padrões. Os elementos do modelo se combinam para explicar como as 
enfermeiras fazem julgamentos clínicos que são necessários para um 
cuidado de enfermagem seguro e efetivo (Quadro 15-2).

Em todo esse texto o modelo vai ser usado para a aplicação do 
pensamento crítico durante o processo de enfermagem. Cada capítu-
lo clínico do texto é organizado inicialmente de modo a incluir tanto 
o conhecimento científi co como o de enfermagem. É sua base de 
conhecimento (o primeiro componente do pensamento crítico) que 
prepara você para fazer julgamentos clínicos como enfermeira. Cada 
capítulo é então organizado de acordo com as etapas do processo 
de enfermagem (Caps. 15 a 21). Uma ilustração gráfi ca do modelo 
do pensamento crítico vai lhe mostrar como aplicar elementos do 
pensamento crítico na avaliação de clientes, no planejamento das 
intervenções que você vai aplicar e na avaliação de seus resultados. 
Aprendendo a aplicar cada elemento desse modelo à maneira com 
que você pensa a respeito dos clientes, você vai se tornar um profi s-
sional confi ante e efi caz.

Base de Conhecimentos Específi cos
O primeiro componente do modelo do pensamento crítico é a base 
de conhecimentos específi cos de uma enfermeira. Isso varia de 
acordo com a experiência educacional de uma enfermeira, incluindo 
a educação básica de enfermagem, cursos de educação continuada e 
outros diplomas colegiais. Além disso, isso inclui a iniciativa de-
monstrada pela enfermeira na leitura da literatura de enfermagem 
para se manter atualizada com relação à ciência de enfermagem. 
Como enfermeira, sua base de conhecimento inclui informações e 
teorias das ciências básicas, ciências humanas, ciências comporta-
mentais e enfermagem. As enfermeiras usam sua base de conheci-
mento de maneira diferente de outras disciplinas de cuidado de 
saúde, por pensarem de forma holística a respeito dos problemas do 
cliente. Por exemplo, a ampla base de conhecimento de uma enfer-
meira proporciona uma perspectiva física, psicológica, social, moral, 
ética e cultural dos clientes e de suas necessidades de cuidado de 
saúde. A profundidade e a extensão do conhecimento infl uenciam 
sua capacidade de pensar criticamente a respeito dos problemas de 
enfermagem.

Considere esse contexto: Robert Perez obteve anteriormente um di-
ploma de bacharel em educação e ensinou numa escola secundária 
por 1 ano. Ele está começando seu terceiro ano de estudo em seu 
programa de enfermagem. Ele completou com êxito seus cursos obri-
gatórios em ciências, ética de saúde, introdução aos conceitos de en-
fermagem e princípios de comunicação. Seu primeiro curso clínico é 
sobre promoção da saúde, com uma alocação clínica a uma clínica 
médica geral. Embora ele seja um novato em enfermagem, sua expe-
riência como professor e sua preparação e base de conhecimento em 
enfermagem vão ajudá-lo a saber como entrevistar clientes e como 
começar a tomar decisões clínicas com relação às práticas de promo-
ção da saúde dos clientes.

Experiência
A enfermagem é uma disciplina prática. Experiências de aprendizado 
clínico são necessárias para adquirir habilidades de tomada de deci-
sões clínicas (Roche, 2002). Em situações clínicas, você vai aprender 
observando, percebendo, conversando com clientes e familiares e 
então refl etindo ativamente sobre todas as experiências. A experiên-
cia clínica é o laboratório para o teste de seu conhecimento de enfer-
magem. Você vai ver que abordagens tipo “livro-texto” constituem a 
base da prática, mas vai fazer adaptações ou revisões seguras nas 
abordagens para se ajustar ao contexto, às qualidades singulares do 
cliente e às experiências que você tem por cuidar de clientes anterio-
res. Com a experiência, você começa a compreender situações clíni-
cas, reconhecer indicações de padrões de saúde dos clientes e inter-

QUADRO 15-2 Componentes do Pensamento 
Crítico em Enfermagem

 I. Conhecimento básico específi co em enfermagem
 II. Experiência
 III. Competências de pensamento crítico
 A. Competências gerais de pensamento crítico
 B. Competências específi cas de pensamento crítico em 

situações clínicas
 C. Competências específi cas de pensamento crítico na en-

fermagem: processo de enfermagem
 IV. Atitudes para pensamento crítico
 A. Confi ança
 B. Independência
 C. Justiça
 D. Responsabilidade
 E. Correr riscos
 F. Disciplina
 G. Perseverança
 H. Criatividade
 I. Curiosidade
 J. Integridade
 K. Humildade
 V. Padrões para pensamento crítico
 A. Padrões intelectuais
 1. Claro
 2. Preciso
 3. Específi co
 4. Acurado
 5. Relevante
 6. Plausível
 7. Consistente
 8. Lógico
 9. Profundo
 10. Amplo
 11. Completo
 12. Signifi cativo
 13. Adequado (para propósitos)
 14. Justo
 B. Padrões profi ssionais
 1. Critério para julgamento de enfermagem
 2. Critério para avaliação
 3. Responsabilidade profi ssional

Modifi cado de Kataoka-Yahiro M, Saylor C: A critical thinking model for 
nursing judgment, J Nurs Educ 33(8):351, 1994. Dados de Paul RW: The 
art of redesigning instruction. In Willsen J, Blinker AJA, editores: Critical 
thinking: how to prepare students for a rapidly changing world, Santa 
Rosa, Calif, 1993, Foundation for Critical Thinking.
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pretar as indicações como relevantes ou irrelevantes. Talvez a melhor 
lição que um estudante de enfermagem novato possa tirar seja a de 
valorizar todas as experiências dos clientes, que se tornam pontos de 
partida para construir novos conhecimentos e inspirar um pensa-
mento inovador.

Durante o verão anterior, Robert trabalhou como assistente de enfer-
magem numa instituição asilar. Essa experiência lhe proporcionou 
um tempo valioso interagindo com clientes idosos e administrando 
cuidados básicos de enfermagem. Ao pensar sobre sua experiência 
clínica na clínica, Robert reconhece que ainda tem muito a aprender. 
Todavia, cada cliente lhe proporcionou valiosas experiências de 
aprendizado. Mais especifi camente, ele pôde desenvolver boas habili-
dades de entrevista e compreender a importância da família na saúde 
de um indivíduo e aprendeu como a enfermagem é uma defensora dos 
clientes. Ele também aprendeu que idosos precisam de mais tempo 
para executar atividades como comer, tomar banho e cuidar da apa-
rência, tendo então adaptado essas técnicas de habilidade. Seu período 

no laboratório de avaliação física e o período em que ele trabalhou 
na instituição asilar ajudaram-no a começar a ser um observador 
atento. Robert também sabe que sua experiência anterior como pro-
fessor vai ajudá-lo a aplicar princípios educacionais em seu papel de 
enfermagem.

Você também vai aprender com suas experiências pessoais. As 
oportunidades que temos para vivenciar diferentes emoções, crises 
e sucessos em nossa vida e em nossos relacionamentos com outras 
pessoas aumentam nossa experiência na enfermagem.

A Competência do Processo de Enfermagem
A competência, mais especifi camente o processo de enfermagem, é o 
terceiro componente do modelo do pensamento crítico. Em sua 
prática, você vai aplicar os componentes do pensamento crítico du-
rante cada etapa do processo de enfermagem. Em todos os capítulos 
clínicos deste livro, a relação do pensamento crítico com o processo 
de enfermagem vai ser enfatizada.

TABELA 15-3 Atitudes de Pensamento Crítico e Aplicações na Prática de Enfermagem
Atitude de Pensamento Crítico Aplicações na Prática

Confi ança Aprender a se apresentar para um cliente; falar com convicção ao iniciar um tratamento ou 
procedimento. Não levar o cliente a pensar que você não é capaz de realizar o cuidado 
com segurança. Estar sempre bem preparada antes de executar uma atividade de enferma-
gem. Encorajar um cliente a fazer perguntas.

Pensar de maneira                          
independente

Ler a literatura de enfermagem, especialmente quando houver diferentes opiniões sobre o 
mesmo assunto. Conversar com outras enfermeiras e compartilhar ideias a respeito das in-
tervenções de enfermagem.

Justiça Ouvir ambos os lados em qualquer discussão. Se um cliente ou um familiar do mesmo se 
queixar de um colega de trabalho seu, ouvir a história e falar então também com seu 
colega. Se um membro da equipe rotular um cliente como não-cooperativo, assumir o cui-
dado desse cliente com abertura e um desejo de atender às necessidades desse cliente.

Responsabilidade e                        
prestação de contas

Pedir ajuda se não tiver certeza a respeito de como executar uma habilidade de enfermagem. 
Consultar um manual de orientações e procedimentos para rever as etapas de uma habili-
dade. Relatar imediatamente quaisquer problemas. Seguir padrões de prática em seu cui-
dado.

Correr riscos Se seu conhecimento fi zer com que você questione a prescrição de profi ssionais de saúde, 
faça isso. Esteja disposta a recomendar abordagens alternativas ao cuidado de enferma-
gem quando as colegas estiverem tendo pouco êxito com os clientes.

Disciplina Ser meticulosa em qualquer coisa que fi zer. Usar critérios científi cos e baseados na prática con-
hecidos para atividades como coleta de dados e avaliação. Gastar tempo sendo meticulosa e 
controlar seu tempo de maneira efetiva.

Perseverança Tomar cuidado com uma resposta fácil. Se os colegas de trabalho lhe derem informações so-
bre um cliente e algum fato pareça estar faltando, vá esclarecer as informações ou falar 
diretamente com o cliente. Caso problemas do mesmo tipo continuem a ocorrer numa di-
visão de enfermagem, reúna os colegas de trabalho, procure um padrão e encontre uma 
solução.

Criatividade Procurar abordagens diferentes se as intervenções não estiverem funcionando para um cli-
ente. Por exemplo, um cliente com dor pode precisar de um posicionamento diferente ou 
de uma técnica de distração. Quando apropriado, envolva os familiares do cliente na 
adaptação de suas abordagens aos métodos de cuidado usados no domicílio.

Curiosidade Sempre perguntar por quê. Um sinal ou sintoma clínico indica com frequência vários proble-
mas. Explore e fi que sabendo mais a respeito do cliente para fazer julgamentos clínicos 
apropriados.

Integridade Reconhecer quando suas opiniões entram em confl ito com as de um cliente; rever sua 
posição e decidir qual é a melhor maneira de prosseguir para atingir resultados que vão 
satisfazer a todos. Não comprometer os padrões de enfermagem ou de honestidade na ad-
ministração do cuidado de enfermagem

Humildade Reconhecer quando você precisa de mais informações para tomar uma decisão. Quando for 
nova numa divisão clínica, peça uma orientação sobre a área. Peça às enfermeiras regular-
mente alocadas à área ajuda nas abordagens ao cuidado.
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Atitudes para o Pensamento Crítico
O quarto componente do modelo do pensamento crítico é constituído 
de atitudes. Há 11 atitudes que são características centrais de um 
indivíduo que pensa criticamente (Paul, 1993) (Quadro 15-2). Essas 
atitudes defi nem como um pensador crítico bem-sucedido aborda 
um problema. Quando um cliente se queixa de ansiedade antes de 
ser submetido a um procedimento diagnóstico, por exemplo, a en-
fermeira curiosa vai explorar as possíveis razões para as preocupações 
do cliente. A enfermeira também vai mostrar disciplina na coleta de 
uma avaliação exaustiva para encontrar a origem da ansiedade do 
cliente. As atitudes de inquirição envolvem uma capacidade de reco-
nhecer que existem problemas e que há uma necessidade de evidên-
cias para apoiar o que você supõe ser verdadeiro (Watson e Glaser, 
1980). As atitudes de pensamento crítico são orientações quanto à 
maneira de se abordar um problema ou uma situação de tomada de 
decisões. Uma parte importante do pensamento crítico consiste em 
interpretar, avaliar e fazer julgamentos quanto à adequação dos di-
versos argumentos e dados disponíveis. Saber quando você necessita 
de mais informações, saber quando as informações são enganosas e 
reconhecer os limites de seu próprio conhecimento são exemplos de 
como atitudes de pensamento crítico orientam a tomada de decisões. 
A Tabela 15-3 resume o uso de atitudes de pensamento crítico na 
prática de enfermagem. 

Confi ança. Quando está confi ante, você se sente seguro quanto a 
executar uma tarefa ou atingir um objetivo como realizar um proce-
dimento de enfermagem ou tomar uma decisão diagnóstica. A con-
fi ança cresce com a experiência no reconhecimento de seus pontos 
fortes e de suas limitações. Você começa a mudar seu foco de suas 
próprias necessidades (p. ex., lembrar-se como executar um procedi-
mento) para as necessidades do cliente (White, 2003). Quando não 
está confi ante em executar uma habilidade de enfermagem, você 
focaliza seus sentimentos de ansiedade por não saber o que fazer. Isso 
vai impedir que você dê atenção ao cliente. Esteja sempre ciente do 
que você sabe e do que você não sabe. Quando você demonstra 
confi ança, seus clientes reconhecem isso pela maneira com que você 
se comunica e pela maneira com que você executa o cuidado de en-
fermagem. A autoconfi ança aumenta a confi ança entre você e o 
cliente.

Pensar de Maneira Independente. Ao adquirir conheci-
mentos novos, você começa a considerar uma ampla gama de ideias 
e conceitos antes de formar uma opinião ou fazer um julgamento. 
Isso não signifi ca que você ignora as ideias de outras pessoas. Em vez 
disso, você aprende a considerar todos os lados de uma situação. 
Entretanto, um pensador crítico não aceita as ideias de uma outra 
pessoa sem questioná-las. Ao pensar independentemente, você ques-
tiona as maneiras com que outras pessoas pensam e procura respostas 
racionais e lógicas para os problemas. Comece a levantar dúvidas 
importantes com relação à sua prática. Por exemplo, por que é pres-
crito um tipo de curativo cirúrgico e não outro, por que seus clientes 
não recebem medicação para aliviar a dor e o que você pode fazer 
para ajudar os clientes com problemas de alfabetização a fi car conhe-
cendo suas medicações? Pensar de modo independente é uma etapa 
importante da prática baseada em evidências (Cap. 5), em que as 
enfermeiras fazem perguntas e procuram as evidências por trás do 
problema clínico que identifi caram. O pensamento e o raciocínio 
independentes são essenciais para a melhora e a expansão da prática 
de enfermagem.

Justiça. Um pensador crítico lida com as situações de maneira 
justa. Isso signifi ca que um viés ou preconceito não entra numa de-

cisão. Por exemplo, a despeito do que você pensa a respeito da obe-
sidade, você não deve deixar suas atitudes pessoais infl uenciarem a 
maneira com que você cuida de um cliente com excesso de peso. 
Considere a situação objetivamente e analise todos os pontos de vista 
para compreender totalmente a situação antes de tomar uma decisão. 
Ter imaginação ajuda no desenvolvimento do sentido de justiça. 
Imaginar como seria estar na situação do cliente vai lhe ajudar a ver 
a situação com novos olhos e apreciar sua complexidade.

Responsabilidade e Prestação de Contas. Ao cuidar de 
clientes, você é responsável por executar corretamente as atividades 
de cuidado de enfermagem com base em padrões de prática. Os pa-
drões de prática são o nível mínimo de desempenho aceito para as-
segurar um cuidado de alta qualidade. Por exemplo, não se devem 
tomar atalhos (p. ex., não identifi car um cliente) ao administrar 
medicações. Uma enfermeira profi ssional é competente na execução 
das terapias de enfermagem e na tomada de decisões clínicas com 
relação aos clientes. Como enfermeira, você também deve responder 
ou prestar contas dos resultados de suas ações. Uma enfermeira res-
ponsável é confi ável e está disposta a reconhecer quando o cuidado 
de enfermagem é inefi caz. Em última análise, você deve prestar con-
tas de suas decisões e dos resultados que suas ações produziram em 
benefício do cliente.

Correr Riscos. As pessoas frequentemente associam correr riscos 
ao perigo. Dirigir 50 quilômetros por hora acima do limite de velo-
cidade é um risco que ocasiona por vezes lesões para o motorista e 
para um infeliz pedestre. Todavia, nem sempre correr riscos tem 
consequências negativas. Correr riscos é desejável, especialmente 
quando o resultado é uma evolução fi nal positiva. Uma pessoa que 
pensa criticamente está disposta a correr riscos e experimentar ma-
neiras diferentes de resolver problemas. A disposição para assumir 
riscos vem da experiência acumulada com problemas similares. Cor-
rer riscos leva frequentemente a avanços no cuidado dos clientes. As 
enfermeiras em épocas anteriores correram riscos experimentando 
diferentes abordagens ao cuidado da pele e de feridas, à higiene pul-
monar e ao controle da dor, para citar apenas algumas áreas. Ao 
correr um risco, considere todas as opções, analise qualquer perigo 
potencial para o cliente e aja então de maneira bem pensada, lógica 
e racional.

Disciplina. Uma pessoa que pensa de forma disciplinada perde 
poucos detalhes e segue uma abordagem ordenada ou sistemática ao 
tomar decisões ou providências. Por exemplo, você tem um cliente 
que está com dor. Em vez de apenas perguntar ao cliente, “Qual é a 
intensidade de sua dor numa escala de 0 a 10?”, você faz perguntas 
mais específi cas sobre a natureza da dor. Suas perguntas avaliam 
exaustivamente a natureza da dor. Por exemplo, “O que torna a dor 
pior? Onde dói e há quanto tempo você percebeu isso?” Ser discipli-
nado ajuda a identifi car com maior precisão os problemas e a selecio-
nar então as intervenções mais apropriadas.

Perseverança. Um pensador crítico está determinado a encon-
trar soluções efetivas para os problemas do cuidado do cliente. Isso é 
particularmente importante quando os problemas permanecem sem 
solução ou quando eles ocorrem novamente. Aprenda o máximo 
possível a respeito de um problema e experimente diversas aborda-
gens ao cuidado. Perseverar signifi ca continuar a procurar mais re-
cursos até encontrar uma abordagem que tenha sucesso. Por exem-
plo, um cliente que não possa falar após uma cirurgia acarreta um 
desafi o para a enfermeira em termos de poder se comunicar de ma-
neira efetiva. A perseverança leva a enfermeira a experimentar dife-
rentes abordagens à comunicação (p. ex., quadros de mensagem ou 
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OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
• Diferenciar um diagnóstico de enfermagem de um 

diagnóstico médico e de um problema colaborativo.
• Discutir a relação do pensamento crítico com o processo 

diagnóstico de enfermagem.
• Descrever as etapas do processo diagnóstico de enfermagem.
• Explicar como características defi nidoras e o processo 

etiológico individualizam um diagnóstico de enfermagem.

• Explicar o benefício do uso de diagnósticos de enfermagem 
da NANDA International na prática.

• Descrever as fontes de erros diagnósticos.
• Identifi car diagnósticos de enfermagem em uma avaliação de 

enfermagem.

TERMOS-CHAVE

Características defi nidoras,  
p. 252

Categoria diagnóstica, p. 253
Critérios clínicos, p. 252
Diagnóstico de enfermagem,  

p. 248
Diagnóstico de enfermagem de 

bem-estar, p. 253
Diagnóstico de enfermagem de 

promoção da saúde, p. 253
Diagnóstico de enfermagem 

real, p. 253

Diagnóstico de enfermagem de 
risco, p. 253

Diagnóstico médico, p. 248
Etiologia, p. 254
Fator relacionado, p. 254
NANDA International 

(NANDA-I), p. 250
Problemas centrados no cliente, 

p. 250
Problema colaborativo, p. 248
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Depois que você coleta dados exaustivamente um cliente para 
formar um banco de dados, a próxima etapa do processo de 

enfermagem é a formulação de conclusões diagnósticas para deter-
minar o cuidado de enfermagem que o cliente vai receber (Fig. 
17-1). Algumas das conclusões levam a diagnósticos de enferma-
gem, enquanto outras, não. As conclusões diagnósticas incluem 
problemas tratados principalmente por enfermeiras (diagnósticos 
de enfermagem) e problemas que requerem tratamento por várias 
disciplinas (problemas colaborativos). Juntos, os diagnósticos de 
enfermagem e os problemas colaborativos constituem a gama de 
condições dos clientes que tornam necessários cuidados de enfer-
magem (Carpenito-Moyet, 2005).

Ao se referir a diagnósticos médicos comumente aceitos, como 
infarto do miocárdio, diabetes mellitus ou osteoartrite, todos os 
médicos conhecem o signifi cado dos diagnósticos e as abordagens 
padrão ao tratamento. Um diagnóstico médico é a identifi cação de 
uma condição mórbida com base numa avaliação específi ca de sinais 
físicos, sintomas, a história clínica de um cliente e os resultados de 
testes e procedimentos diagnósticos. Os médicos têm licença para 
tratar doenças ou processos patológicos descritos em afi rmações diag-
nósticas médicas.

A enfermagem tem uma linguagem diagnóstica semelhante. O 
diagnóstico de enfermagem, a segunda etapa do processo de enfer-
magem, classifi ca os problemas de saúde no domínio da enferma-
gem. O processo de diagnosticar é o resultado de sua análise dos 
dados e de sua consequente identifi cação das respostas específi cas do 
cliente aos problemas no cuidado de saúde. O termo diagnóstico sig-
nifi ca “distinguir” ou “conhecer”. Um diagnóstico de enfermagem é 
um julgamento clínico a respeito de respostas de indivíduos, famílias 
ou comunidades a problemas de saúde ou processos vitais reais ou 
potenciais (NANDA International, 2007). Ele é uma afi rmação que 

descreve a resposta efetiva ou potencial do cliente a um problema que 
a enfermeira tem licença e competência para tratar.

Um problema colaborativo é uma complicação fi siológica real 
ou potencial que as enfermeiras monitoram para detectar o apare-
cimento de alterações no estado de um cliente (Carpenito-Moyet, 
2005). Quando ocorrem problemas colaborativos, as enfermeiras 
intervêm em colaboração com o pessoal de outras disciplinas de cui-
dado de saúde. As enfermeiras controlam problemas colaborativos 
como hemorragias, infecções e arritmias cardíacas usando tanto in-
tervenções prescritas pelo médico como intervenções prescritas pela 
enfermagem, visando a reduzir a um mínimo as complicações. Por 
exemplo, um cliente que tenha uma ferida cirúrgica está em risco de 
vir a apresentar uma infecção, de modo que um médico prescreve 
antibióticos. A enfermeira monitora o cliente quanto a febre e outros 
sinais de infecção e implementa medidas apropriadas para o cuidado 
da infecção.

No Capítulo 16 você leu sobre Lisa, uma enfermeira em uma uni-
dade ortopédica, e a Sra. Devine, uma mulher de 52 anos de idade 
que tinha uma laminectomia lombar marcada devido a uma hérnia 
de disco. O diagnóstico médico da Sra. Devine é hérnia de disco 
lombar. Lisa fez uma avaliação do estado de saúde e das necessidades 
de saúde da Sra. Devine e colheu informações em quatro áreas pro-
blemáticas distintas. Lisa precisa rever os agrupamentos e os padrões 
dos dados que ela colheu para identifi car corretamente os diagnósticos 
de enfermagem que se aplicam à situação da Sra. Devine. Um agru-
pamento dos dados inclui informações a respeito da inexperiência da 
Sra. Devine com cirurgias e sua afi rmação de que ela não recebeu 
informações a respeito das atividades pós-operatórias. Lisa decidiu 
que os dados incluíam características defi nidoras para o conheci-
mento defi ciente do diagnóstico de enfermagem considerando as roti-

Figura 17-1 Pensamento crítico e o processo diagnóstico de enfermagem.
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nas pós-operatórias relacionadas com a inexperiência. Lisa é a enfer-
meira principal da Sra. Devine e cuidará da cliente no dia seguinte. 
Lisa sabe, por experiência, que os problemas pós-operatórios comuns 
incluem infecção da ferida e retenção urinária aguda. Lisa vai tra-
balhar em estreita cooperação com o médico e com outros membros 
da equipe de enfermagem na tentativa de evitar ou reduzir a um 
mínimo esses problemas. O plano de cuidado de enfermagem da Sra. 
Devine vai incluir uma combinação de intervenções dirigidas à reso-
lução ou ao controle dos diagnósticos de enfermagem e médicos e a 
quaisquer problemas colaborativos deles decorrentes.

Os diagnósticos de enfermagem proporcionam a base para a se-
leção de intervenções de enfermagem para a obtenção de resultados 
pelos quais você, como enfermeira, é responsável (NANDA Interna-
tional, 2007). Um diagnóstico de enfermagem focaliza a resposta real 
ou potencial de um cliente a um problema de saúde e não o evento 
fi siológico, a complicação ou a doença. No caso do diagnóstico de 
conhecimento defi ciente relacionado com as rotinas pós-operatórias, Lisa 
vai dar instruções para melhorar o conhecimento da Sra. Devine com 
relação ao que ela deve esperar após a cirurgia e como ela vai poder 
participar em seu cuidado pós-operatório.

Uma enfermeira não pode tratar independentemente um diag-
nóstico médico como uma hérnia de disco. Entretanto, Lisa vai ad-
ministrar o cuidado pós-operatório à laminectomia da Sra. Devine, 
monitorando sua evolução pós-operatória e controlando o cuidado 
da ferida, a administração de líquido e a terapia medicamentosa para 
evitar o desenvolvimento de problemas colaborativos. Os problemas 

colaborativos ocorrem ou vão ocorrer provavelmente em associação 
a uma doença, um trauma ou um tratamento específi co (Carpenito-
Moyet, 2005). Você vai necessitar de um conhecimento especializado 
de enfermagem para avaliar o risco específi co desses problemas num 
cliente, identifi car precocemente os problemas e tomar então me-
didas preventivas (Fig. 17-2). O pensamento crítico é necessário à 
identifi cação dos diagnósticos de enfermagem e problemas colabora-
tivos, para que você possa individualizar apropriadamente o cuidado 
de seus clientes.

História do Diagnóstico de 
Enfermagem
O diagnóstico de enfermagem foi introduzido na literatura de enfer-
magem em 1950 (McFarland e McFarlane, 1989). Fry (1953) pro-
pôs a formulação dos diagnósticos de enfermagem e um plano de 
cuidado de enfermagem individualizado para tornar a enfermagem 
mais criativa. Isso enfatizava a prática independente da enfermagem 
(p. ex., educação aos clientes e alívio dos sintomas) em comparação 
com a prática dependente estimulada por prescrições médicas (p. ex., 
administração de medicação e de líquidos intravenosos). Inicial-
mente, a enfermagem profi ssional não apoiou os diagnósticos de 
enfermagem, e em 1955 o Model Nurse Practice Act da American 
Nurses Association (ANA) (1955) excluiu o diagnóstico ou terapias 
prescritivas. Em consequência disso, as enfermeiras hesitavam em 

Figura 17-2 Diferenciando diagnósticos de enfermagem de problemas colaborativos. (© 1990, 1988, 1985 Lynda Juall 
Carpenito. Redesenhado de Carpenito LJ: Nursing diagnosis: application to clinical practice, ed 6, Philadelphia, 1995, JB 
Lippincott.)
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usar os diagnósticos de enfermagem em sua prática. Os teóricos 
de enfermagem, porém, encorajavam a defi nição da enfermagem 
em termos de problemas dos clientes. Os teóricos iniciais, ao 
defi nir a intervenção de enfermagem em termos de problemas 
centrados nos clientes, foram em parte responsáveis pelo inte-
resse e pelo uso fi nal dos diagnósticos de enfermagem na enfer-
magem contemporânea.

Em 1973, ocorreu a primeira conferência nacional para a clas-
sifi cação dos diagnósticos de enfermagem, visando a identifi car as 
funções da enfermagem e estabelecer um sistema de classifi cação. Ao 
longo dos anos, os participantes dessas conferências desenvolveram 
uma taxonomia, um sistema de classifi cação ordenado para diagnós-
ticos que têm relações semelhantes. Já existem 13 domínios, 47 clas-
ses e 188 diagnósticos de enfermagem. Sob o domínio do conforto, 
por exemplo, há três classes: conforto físico, conforto ambiental e 
conforto social. O diagnóstico de enfermagem de dor aguda se encai-
xa na classe de conforto físico.

Em 1982, foi estabelecida uma associação profi ssional, a North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA). O propósito 
da NANDA era “desenvolver, refi nar e promover uma taxonomia da 
terminologia diagnóstica de enfermagem em uso geral para enfermei-
ras profi ssionais” (Kim, McFarland e McLean, 1984). Ao longo dos 
anos, os estudiosos de enfermagem aumentaram o número de diag-
nósticos de enfermagem aprovados. Em 2003, a NANDA mudou 
seu nome para NANDA International (NANDA-I), para refl etir 
melhor a utilidade internacional do diagnóstico de enfermagem para 
a comunidade de saúde global. O trabalho da NANDA Internatio-
nal proporciona uma linguagem comum para os problemas de saúde 

com que as enfermeiras lidam. A organização é a líder na classifi cação 
de diagnósticos de enfermagem e é endossada pela ANA como tendo 
a responsabilidade de fazer isso.

A primeira vez que os Standards of Nursing Practice (1973) da 
ANA incorporaram diagnósticos de enfermagem foi em 1971 e eles 
permanecem no atual Nursing Scope and Standards of Practice (ANA, 
2004). O artigo da ANA Scope of Nursing Practice (1987), que defi -
ne a enfermagem como o diagnóstico e o tratamento das respostas 
humanas à saúde e à doença, ajudou a fortalecer a defi nição do diag-
nóstico de enfermagem. Em 1980 e em 1995, a ANA incluiu o diag-
nóstico como uma atividade separada em sua publicação Nursing: 
A Social Policy Statement (ANA, 2003). Em consequência disso, os 
Nurse Practice Acts de muitos estados dos Estados Unidos incluem 
o diagnóstico de enfermagem como parte do domínio de prática da 
enfermagem.

A pesquisa no campo do diagnóstico de enfermagem continua a 
se expandir. Em consequência disso, NANDA-I está continuamente 
elaborando e acrescentando novas categorias diagnósticas à relação 
da NANDA International (Quadro 17-1). O uso de afi rmações diag-
nósticas de enfermagem formais padrão tem diversas fi nalidades:

• Proporcionar uma defi nição precisa que dá a todos os membros 
da equipe de cuidado de saúde uma linguagem comum para a 
compreensão das necessidades do cliente.

• Permitir que as enfermeiras comuniquem o que fazem entre elas 
mesmas, a outros profi ssionais de saúde e ao público em geral.

• Distinguir o papel da enfermeira daquele do médico ou de outros 
profi ssionais de saúde.

QUADRO 17-1  Diagnóstico de Enfermagem da NANDA International

Intolerância à Atividade
Risco de intolerância à Atividade
Desobstrução inefi caz de Vias Aéreas
Resposta Alérgica ao látex
Risco de resposta Alérgica ao látex
Ansiedade
Ansiedade relacionada com a morte
Risco de Aspiração
Risco de Vínculo pais/fi lhos prejudicado
Disrefl exia Autonômica
Risco de disrefl exia Autonômica
Comportamento de saúde propenso a risco
Distúrbio na imagem Corporal
Risco de desequilíbrio na temperatura Corporal
Incontinência Intestinal
Amamentação efi caz
Amamentação inefi caz
Amamentação interrompida
Padrão Respiratório inefi caz
Débito Cardíaco diminuído
Tensão do papel de Cuidador
Risco de tensão do papel de Cuidador 
Disposição para aumento do Conforto 
Comunicação verbal alterada
Disposição para Comunicação aumentada
Confl ito de decisão
Confl ito no desempenho do papel de pai/mãe
Confusão aguda
Confusão crônica
Risco de Confusão aguda
Constipação  

Constipação percebida
Risco de Constipação 
Contaminação
Risco de Contaminação
Enfrentamento familiar comprometido
Enfrentamento defensivo
Enfrentamento familiar incapacitado
Enfrentamento inefi caz
Enfrentamento comunitário inefi caz
Disposição para Enfrentamento aumentado
Disposição para Enfrentamento comunitário aumentado
Disposição para Enfrentamento familiar aumentado
Risco de síndrome da Morte súbita do bebê
Disposição para aumento da Tomada de decisão 
Negação inefi caz
Dentição prejudicada
Risco de atraso no Desenvolvimento
Diarreia
Risco de Dignidade humana comprometida
Sofrimento moral
Risco de síndrome do Desuso
Atividades de Recreação defi cientes
Campo de Energia perturbado
Síndrome da interpretação Ambiental prejudicada
Insufi ciência do adulto para melhorar
Risco de Quedas
Processos Familiares disfuncionais: alcoolismo
Processos Familiares interrompidos

Usado com permissão da NANDA International: NANDA-I nursing diagno-
ses: defi nitions and classifi cation 2007-2008, Philadelphia, 2007, NANDA 
International.
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QUADRO 17-1  Diagnóstico de Enfermagem da NANDA International — Cont.
Disposição para processos Familiares melhorados
Fadiga
Medo
Disposição para equilíbrio de Líquidos aumentado
Volume de Líquidos defi ciente
Volume de Líquidos excessivo
Risco de volume de Líquido defi ciente
Risco de desequilíbrio do volume de Líquidos
Troca de Gases prejudicada
Risco de Glicemia instável
Pesar
Pesar complicado
Risco de Pesar complicado
Atraso no Crescimento e no desenvolvimento
Risco de Crescimento desproporcional
Manutenção inefi caz da Saúde 
Comportamentos de Busca de saúde
Manutenção do Lar prejudicada
Disposição para aumento da Esperança 
Desesperança
Hipertermia
Hipotermia
Distúrbios da Identidade pessoal 
Disposição para aumento do estado de Imunização 
Incontinência urinária funcional
Incontinência urinária por transbordamento
Incontinência urinária refl exa
Incontinência urinária de esforço
Incontinência urinária total
Incontinência urinária de urgência
Risco de Incontinência urinária de urgência
Comportamento desorganizado do Bebê 
Risco de comportamento desorganizado do Bebê
Disposição para aumento da competência comportamental do Bebê 
Padrão inefi caz de alimentação do Bebê 
Risco de Infecção
Risco de Lesão
Risco de Lesão perioperatória por posicionamento 
Insônia
Capacidade adaptativa Intracraniana diminuída
Conhecimento defi ciente
Disposição para Conhecimento aumentado
Estilo de vida sedentário
Risco de função Hepática prejudicada
Risco de Solidão
Memória prejudicada
Mobilidade no leito prejudicada 
Mobilidade física prejudicada 
Mobilidade com cadeira de rodas prejudicada
Náusea
Negligência unilateral
Desobediência
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 
Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais
Disposição para Nutrição melhorada
Risco de Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades 

corporais
Mucosa Oral prejudicada
Dor aguda
Dor crônica
Disposição para Paternidade melhorada
Paternidade prejudicada
Risco de Paternidade prejudicada
Risco de disfunção neurovascular Periférica

Risco de Envenenamento  
Síndrome Pós-trauma
Risco de síndrome Pós-trauma
Disposição para aumentar o Poder de decisão
Impotência
Risco de Impotência
Proteção inefi caz
Síndrome do Trauma de Estupro
Síndrome do Trauma de Estupro: reação composta
Síndrome do Trauma de Estupro: reação silenciosa
Religiosidade prejudicada
Risco de Religiosidade prejudicada
Síndrome do estresse por Recolocação
Risco da síndrome do estresse por Recolocação
Desempenho de Papel inefi caz
Disposição para aumento do Autocuidado 
Défi cit no Autocuidado para banho/higiene
Défi cit no Autocuidado para vestir-se/arrumar-se
Défi cit no Autocuidado para alimentação
Défi cit no Autocuidado para higiene íntima
Disposição para Autoconceito melhorado
Baixa Autoestima crônica
Baixa Autoestima situacional
Risco de baixa Autoestima situacional
Automutilação
Risco de Automutilação
Percepção Sensorial perturbada
Disfunção Sexual
Padrão de Sexualidade inefi caz
Integridade da Pele prejudicada
Risco de integridade da Pele prejudicada
Privação de Sono
Disposição para Sono melhorado
Interação Social prejudicada
Isolamento Social
Tristeza crônica
Angústia Espiritual
Risco de angústia Espiritual
Disposição para bem-estar Espiritual aumentado
Sobrecarga de Estresse
Risco de Sufocação
Risco de Suicídio
Recuperação Cirúrgica retardada
Deglutição prejudicada
Controle efi caz do regime Terapêutico 
Controle inefi caz do regime Terapêutico 
Controle comunitário inefi caz do regime Terapêutico 
Controle familiar inefi caz do regime Terapêutico 
Disposição para controle aumentado do regime Terapêutico 
Termorregulação inefi caz
Processos do Pensamento perturbados
Integridade Tissular prejudicada
Perfusão Tissular inefi caz
Capacidade de Transferência prejudicada
Risco de Trauma
Eliminação Urinária prejudicada
Disposição para eliminação Urinária melhorada
Perambulação
Deambulação prejudicada alterado
Risco de Violência direcionada a si mesmo 
Risco de Violência direcionada a outros 
Resposta disfuncional ao desmame Ventilatório 
Ventilação espontânea prejudicada
Retenção Urinária 
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• Ajudar as enfermeiras a focalizar o alcance da prática de enfermagem.
• Estimular o desenvolvimento do conhecimento de enfermagem*.

Pensamento Crítico e o 
Processo Diagnóstico de 
Enfermagem
O raciocínio diagnóstico é um processo de usar os dados da coleta 
de dados que você obtém a respeito de um cliente para explicar logi-
camente um julgamento clínico, nesse caso um diagnóstico de enfer-
magem. O processo diagnóstico fl ui a partir do processo de coleta de 
dados e inclui etapas de tomada de decisão (Fig. 17-3). Essas etapas 
incluem o agrupamento dos dados, a identifi cação das necessidades 
do cliente e a formulação do diagnóstico ou problema.

Agrupamentos e padrões de dados contêm com frequência ca-
racterísticas defi nidoras, os critérios clínicos ou achados da avalia-
ção que apoiam um diagnóstico de enfermagem efetivo. Os critérios 
clínicos são sinais e sintomas objetivos ou subjetivos, agrupamentos 
de sinais e sintomas ou fatores de risco que levam a uma conclu-
são diagnóstica. Cada diagnóstico de enfermagem aprovado pela 
NANDA-I tem um conjunto identifi cado de características defi ni-
doras que apoiam a identifi cação de um diagnóstico de enfermagem 
(NANDA International, 2007). Como enfermeira, você vai apren-
der a reconhecer padrões de características defi nidoras e a selecionar 
então com presteza o diagnóstico correspondente. O Quadro 17-2 
mostra dois exemplos de diagnósticos de enfermagem aprovados e 
suas características defi nidoras associadas. Ao analisar agrupamentos 
de dados, comece a considerar diversos diagnósticos que podem se 
aplicar a seu cliente. Por exemplo, os diagnósticos de troca de gases 
prejudicada e de padrão respiratório inefi caz têm características de-
fi nidoras semelhantes, incluindo dispneia, frequência respiratória 
anormal e profundidade anormal da respiração. Ao determinar um 
diagnóstico, porém, lembre-se de que a ausência de algumas carac-
terísticas defi nidoras sugere que se deve rejeitar um diagnóstico em 
consideração. No mesmo exemplo, portanto, se um cliente usar os 

Figura 17-3 Processo diagnóstico para a Sra. Devine.

QUADRO 17-2 Exemplos de Diagnósticos de 
Enfermagem Aprovados pela NANDA International com 
Características Defi nidoras e Fatores Relacionados

Diagnóstico: Troca de Gases 
Prejudicada

Diagnóstico: Padrão            
Respiratório Inefi caz

Características Defi nidoras:
Dispneia
Frequência, ritmo e 

profundidade anormais da 
respiração

pH arterial anormal
Cor da pele anormal          

(pálida, parda)
Hipoxemia
Hipercarbia
Hipoxia
Confusão mental
Fatores Relacionados:
Desequilíbrio entre 

ventilação e perfusão
Alterações da membrana 

alvéolo-capilar 

Características Defi nidoras     
(Exemplos):

Dispneia
Bradipneia; Adultos . 14 anos:  

,11 ou .24
Capacidade vital diminuída
Ortopneia
Excursão torácica alterada
Uso dos músculos acessórios 

para respirar
Taquipneia
Respiração com lábios cerrados
Fatores Relacionados:
Hiperventilação
Dor
Deformidade da parede torácica
Ansiedade
Alterações musculoesqueléticas
Posição corporal

Dados de NANDA International: NANDA-I nursing diagnoses: defi nitions 
and classifi cation, 2007-2008, Philadelphia, 2007, NANDA International.

No Brasil, o diagnóstico de enfermagem foi um termo que ganhou notoriedade a par-
tir dos anos de 1960 e 1970, com a difusão do processo de enfermagem, em especial, 
com os trabalhos de Wanda de Aguiar Horta. O artigo “Considerações sobre o diag-
nóstico de Enfermagem”, publicado em 1967 (Horta, 1967), é apontado com um 
dos primeiros na temática. Contudo, a aplicação do diagnóstico nesse período não 
estava voltada para a constituição de uma linguagem de enfermagem, mas sim para a 
sistematização e organização das ações da equipe de enfermagem junto ao cliente.

Nos anos de 1990, o movimento de classifi cação diagnóstica decorrente dos 
esforços da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) começa 
a ganhar notoriedade no Brasil, gerando experiências de aplicação no serviço, no 
ensino e na pesquisa.

A partir da década atual, um conjunto de iniciativas ampliou o uso do diag-
nóstico de enfermagem no Brasil, dentre elas: os trabalhos da Associação Brasilei-
ra de Enfermagem (ABEN) no Projeto CIPESC (Classifi cação Internacional das 
Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva) entre 1996 e 2000; a Resolução no 

272/2002 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) incluindo o diagnós-
tico de enfermagem entre as etapas da Sistematização da Assistência de Enferma-
gem; a crescente disponibilidade de literatura em português, incluindo diagnós-
ticos de enfermagem; a utilização da classifi cação do Conselho Internacional de 
Enfermeiros (CIPE) por enfermeiros pesquisadores, de serviço e de assistência. 

Atualmente, o movimento de implantação dos diagnósticos de enfermagem 
continua a se expandir no Brasil, com iniciativas de destaque, como, por exemplo, 
a criação do Centro Colaborador para a Classifi cação Internacional da Prática de 
Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba e a sedimentação e expansão de 
grupos de pesquisa em diagnóstico de enfermagem reconhecidos pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) do Brasil.

Referência:
Horta WA: Considerações sobre o diagnóstico de Enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem 
20(1):7-13, 1967.
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músculos acessórios para respirar e evidenciar a respiração de lábios 
cerrados, o diagnóstico não vai ser o de troca de gases prejudicada. O 
diagnóstico correto é o de padrão respiratório inefi caz. Examine sem-
pre cuidadosamente as características defi nidoras em seu banco de 
dados para apoiar ou eliminar um diagnóstico de enfermagem. Para 
maior precisão, reveja todas as características, elimine as irrelevantes 
e confi rme as relevantes. 

Ao focalizar padrões de características defi nidoras, você também 
compara o padrão de dados de um cliente a dados que são consis-
tentes com padrões normais e sadios. Use normas aceitas como base 
para a comparação e o julgamento. Isso inclui usar valores de testes 
laboratoriais e diagnósticos, padrões profi ssionais e limites anatômi-
cos ou fi siológicos normais. Ao comparar padrões, avalie se os sinais 
e sintomas agrupados são normais para o cliente e se eles estão dentro 
da faixa de variação das respostas sadias. Isole quaisquer caracterís-
ticas defi nidoras que não estejam dentro de normas sadias para lhe 
permitir identifi car um problema.

Antes de fi nalizar um diagnóstico de enfermagem, reveja as ne-
cessidades ou os problemas do cuidado de saúde geral do cliente. A 
identifi cação das necessidades do cliente lhe permite individualizar 
os diagnósticos de enfermagem, considerando todos os dados de ava-
liação e focalizando os dados mais relevantes. Por exemplo, depois 
de rever agrupamentos de dados da avaliação da Sra. Devine, Lisa 
pôde reconhecer que a cliente tinha um problema de conhecimen-
to. Antes que Lisa pudesse prestar o cuidado apropriado, porém, foi 
necessário defi nir mais especifi camente o problema da Sra. Devine. 
NANDA-I tem dois diagnósticos de enfermagem que se aplicam ao 
conhecimento, conhecimento defi ciente e disposição para aumento do 
conhecimento. Uma revisão cuidadosa dos comportamentos iniciais 
e do autorrelato da Sra. Devine para o problema levou à seleção do 
conhecimento defi ciente, porque a cliente não tinha nenhum conheci-
mento anterior das atividades pós-operatórias. O problema dela não 
era de que ela precisava de um reforço do conhecimento, mas sim de 
que ela apresentava uma ausência de conhecimento. É fundamen-
tal escolher a categoria diagnóstica correta para a necessidade de um 
cliente. Em geral, a partir da coleta de dados para o diagnóstico, você 
vai passar de informações gerais para as específi cas. É útil pensar na 
fase de identifi cação do problema como o problema de cuidado de 
saúde geral e na formulação do diagnóstico de enfermagem como o 
problema de saúde específi co.

Formulação do Diagnóstico de Enfermagem
A NANDA-I (2007) identifi cou quatro tipos de diagnósticos de 
enfermagem: diagnósticos reais, diagnósticos de risco e diagnósticos 
de enfermagem de bem-estar e de promoção da saúde. Um diagnós-
tico de enfermagem atual descreve respostas humanas a condições 
de saúde ou processos vitais que existem em indivíduos, famílias ou 
comunidades. Características defi nidoras (manifestações, sinais e 
sintomas) que se agrupam em padrões de achados ou inferências 
relacionados apoiam esse julgamento diagnóstico (NANDA Interna-
tional, 2007). A escolha de um diagnóstico atual indica que se dispõe 
de dados de avaliação sufi cientes para estabelecer o diagnóstico de 
enfermagem. No caso da Sra. Devine, Lisa avaliou a cliente como 
apresentando dores nas costas com intensidade avaliada como 8 a 9 
numa escala de 10 pontos. A dor aumentava ao movimento. A Sra. 
Devine dormia mal em consequência da dor. Dor aguda é um diag-
nóstico de enfermagem efetivo.

Um diagnóstico de enfermagem de risco descreve respostas hu-
manas a condições de saúde/processos vitais que vão possivelmente 
ocorrer num indivíduo, numa família ou numa comunidade vulne-
rável (NANDA International, 2007). Por exemplo, depois de se sub-
meter à laminectomia, a Sra. Devine vai ter uma incisão cirúrgica. O 
ambiente do hospital acarreta um risco de infecção hospitalar. Após 

a cirurgia da Sra. Devine, portanto, Lisa seleciona o diagnóstico de 
risco de infecção. A avaliação-chave para esse tipo de diagnóstico é a 
presença de dados que revelem fatores de risco (incisão e ambiente 
hospitalar) que apoiem a vulnerabilidade da Sra. Devine. Esses dados 
incluem fatores fi siológicos, psicossociais, familiares, do estilo de vida 
e ambientais que aumentem a vulnerabilidade do cliente à condição 
ou sua probabilidade de vir a apresentá-la.

Um diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde é um 
julgamento clínico da motivação e do desejo de uma pessoa, famí-
lia ou comunidade em aumentar seu bem-estar e realizar o poten-
cial de saúde humano, conforme expresso em sua disposição para 
aumentar comportamentos de saúde específi cos, como nutrição e 
exercício. Os diagnósticos de promoção da saúde podem ser usados 
em qualquer estado de saúde e não requerem níveis correntes de 
bem-estar (NANDA International, 2007). A disposição a um conforto 
aumentado é um exemplo de um diagnóstico de promoção da saúde.

Um diagnóstico de enfermagem de bem-estar descreve respos-
tas humanas a níveis de bem-estar em um indivíduo, uma família ou 
uma comunidade que tenham uma disposição para ser estimulados 
(NANDA International, 2007). Este é um julgamento clínico a res-
peito de um indivíduo, um grupo ou uma comunidade em transição 
de um nível específi co de bem-estar a um nível mais alto de bem-
estar. Esse tipo de diagnóstico é selecionado quando o cliente aspira a 
um nível ótimo de saúde ou já o atingiu. Por exemplo, disposição para 
enfrentamento aumentado em relação ao tratamento bem-sucedido de 
um câncer é um diagnóstico de bem-estar e a enfermeira e a unidade 
familiar trabalham juntas para se adaptar aos fatores de estresse asso-
ciados à sobrevida ao câncer. Ao fazer isso a enfermeira incorpora os 
pontos positivos e os recursos do cliente a um plano de cuidado, com 
o resultado fi nal dirigido à melhora do nível de enfrentamento.

Componentes de um Diagnóstico de 
Enfermagem
O diagnóstico de enfermagem fl ui a partir da coleta de dados e do 
processo diagnóstico. Em todo esse texto, os diagnósticos de enfer-
magem se encontram num formato constituído de duas partes: a 
categoria diagnóstica seguida por uma declaração de um fator rela-
cionado (Tabela 17-1). É esse formato em duas partes que dá signi-
fi cado a um diagnóstico e relevância para um cliente específi co. Além 
disso, todos os diagnósticos aprovados pela NANDA-I têm uma 
defi nição. Os fatores de risco são componentes de todos os diagnós-
ticos de enfermagem de risco.

Categoria Diagnóstica. A categoria diagnóstica é o nome do 
diagnóstico de enfermagem conforme aprovado pela NANDA Inter-

TABELA 17-1  Formato do Diagnóstico de 
Enfermagem da NANDA International

Afirmativa Diagnóstica Fatores Relacionados

Dor aguda Agentes de lesão biológica, 
química, física ou psicológica 
(p. ex., infl amação, edema, 
queimadura) 

Ansiedade Estresse
Transmissão Interpessoal
Necessidades não-atendidas
Crises situacionais/da maturação

Integridade da pele 
prejudicada

Retenção de líquido
Secreções excessivas
Imobilização
Circulação alterada
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A etiologia de um diagnóstico de enfermagem está sempre den-
tro do domínio da prática de enfermagem e de uma condição que 
responda a intervenções de enfermagem. Por vezes, profi ssionais 
de saúde registram diagnósticos médicos como a etiologia do diag-
nóstico de enfermagem. Isso não está correto. As intervenções de 
enfermagem não alteram um diagnóstico médico. Elas são, porém, 
dirigidas a comportamentos ou condições que a enfermagem possa 
tratar ou controlar. Por exemplo, o diagnóstico de enfermagem dor 
aguda relacionada com uma hérnia de disco está incorreto. As ações 
de enfermagem não afetam o diagnóstico médico de uma hérnia 
de disco. Reescrever-se o diagnóstico de modo a se obter dor aguda 
relacionada com uma pressão sobre nervos espinais acarreta interven-
ções de enfermagem dirigidas a reduzir o estresse sobre as vértebras, 
melhorar o alinhamento corporal e proporcionar medidas não-far-
macológicas de conforto.

A Tabela 17-3 mostra a associação entre a avaliação de um 
cliente por uma enfermeira, o agrupamento das características defi -
nidoras e a formulação de diagnósticos de enfermagem. O processo 
diagnóstico leva à formulação de uma categoria diagnóstica total 
que permitirá a uma enfermeira elaborar um plano de cuidado cen-
trado no cliente de modo apropriado. As características defi nidoras 
e as etiologias relevantes foram retiradas da NANDA International 
(2007). 

Defi nição. A NANDA-I aprovou uma defi nição para cada diag-
nóstico após o uso clínico e testes clínicos. A defi nição descreve as 

TABELA 17-2 Comparação das Intervenções em 
Diagnósticos de Enfermagem Com Etiologias 
Diferentes

Diagnósticos de  
Enfermagem Intervenções

Cliente A
Ansiedade 

relacionada com 
insegurança quanto 
à cirurgia

Fornecer instruções detalhadas 
sobre o procedimento cirúrgico, 
o processo de recuperação e as 
atividades de cuidado pós-
operatório.

Planejar um tempo formal para o 
cliente fazer perguntas.

Mobilidade física 
prejudicada 
relacionada à dor 
aguda

Administrar analgésicos 30 minutos 
antes do exercício planejado.

Instruir o cliente quanto à técnica 
de imobilização do local dolorido 
durante a atividade planejada.

Cliente B
Ansiedade 

relacionada com 
perda do emprego

Consultar o serviço social para 
marcar aconselhamento quanto 
ao emprego.

Encorajar o cliente a manter as 
atividades de promoção da 
saúde (p. ex., exercício, 
atividades sociais de rotina).

Mobilidade física 
prejudicada 
relacionada com 
lesão 
musculoesquelética

Fazer o cliente realizar exercícios 
de amplitude de movimento 
ativo para a extremidade afetada 
a cada 2 horas.

Instruir o cliente quanto ao uso da 
marcha com muletas em três 
pontos.

Figura 17-4 Relação entre uma categoria diagnóstica e a 
etiologia (fator relacionado). (Redesenhado de Hickey P: 
Nursing processs handbook, St. Louis, 1990, Mosby.)

national (Quadro 17-1). Ela descreve a essência da resposta de um 
cliente a condições de saúde no mínimo possível de palavras. As ca-
tegorias diagnósticas incluem fatores descritivos usados para dar um 
signifi cado adicional ao diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico 
mobilidade física prejudicada inclui o fator descritivo prejudicada para 
descrever a natureza ou a alteração da mobilidade que descreve me-
lhor a resposta do cliente. Exemplos de outros fatores descritivos 
incluem comprometida, diminuída, defi ciente, retardada, efetiva, dese-
quilibrada, prejudicada e aumentada.

Fatores Relacionados. O fator relacionado é uma condição 
ou uma etiologia identifi cada pelos dados de avaliação do cliente. Ele 
se associa à resposta efetiva ou potencial do cliente ao problema de 
saúde e pode ser modifi cado pelo uso de intervenções de enferma-
gem. No caso da Sra. Devine, por exemplo, Lisa avaliou que a Sra. 
Devine não havia recebido instruções sobre atividades pós-operató-
rias e estava fazendo perguntas. Lisa também fi cou sabendo que a 
Sra. Devine não havia sido submetida a uma cirurgia anteriormente. 
A afi rmação diagnóstica de enfermagem da Sra. Devine vai incluir a 
categoria diagnóstica (p. ex., conhecimento defi ciente relacionado com 
as rotinas pós-operatórias) e o fator relacionado (p. ex., relacionado 
com a não-exposição a instruções). Devido ao fator relacionado com a 
não-exposição a instruções, Lisa vai implementar a instrução da 
cliente às atividades pós-operatórias. Os fatores relacionados com 
diagnósticos NANDA-I incluem quatro categorias: fi siopatológicos 
(biológicos ou psicológicos), relacionados com o tratamento, situa-
cionais (ambientais ou pessoais) e de maturação (Carpenito-Moyet, 
2005). A expressão “relacionado com” não é uma afi rmação de causa 
e efeito; ela indica, isso sim, que a etiologia contribui para o diagnós-
tico do cliente ou está associada a ele (Fig. 17-4). A inclusão da ex-
pressão “relacionado com” exige que se use habilidades de pensa-
mento crítico para individualizar o diagnóstico de enfermagem e 
selecionar então as intervenções de enfermagem (Tabela 17-2).



Capítulo 17 Diagnóstico de Enfermagem  255

características da resposta humana identifi cada. Por exemplo, a 
defi nição da categoria diagnóstica mobilidade física prejudicada é a 
“limitação do movimento físico dirigido a uma fi nalidade e inde-
pendente de uma ou mais extremidades” (NANDA International, 
2007). Devem-se consultar as defi nições dos diagnósticos de enfer-
magem para auxiliar na identifi cação do diagnóstico correto de um 
cliente.

Fatores de Risco. Os fatores de risco são elementos ambien-
tais, fi siológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumen-
tam a vulnerabilidade de um indivíduo, uma família ou uma 
comunidade a um evento não-saudável (NANDA International, 
2007). Eles são componentes de todos os diagnósticos de enfer-
magem. Os fatores de risco são indicações que sugerem que um 
diagnóstico de enfermagem de risco se aplica à condição de um 
cliente. Os exemplos de fatores de risco para o diagnóstico de 
enfermagem risco de infecção incluem procedimentos invasivos, 
traumas, desnutrição, imunossupressão e conhecimento insufi -
ciente para evitar a exposição a patógenos. Os fatores de risco 
ajudam na seleção do diagnóstico de risco correto, de modo se-
melhante à maneira pela qual as características defi nidoras aju-
dam na formulação de diagnósticos de enfermagem atuais. Além 
disso, os fatores de risco são úteis ao se planejar intervenções de 
enfermagem de natureza preventiva.

Apoio à Afi rmação Diagnóstica. Os dados da avaliação de 
enfermagem devem apoiar a categoria diagnóstica e os fatores 
relacionados devem apoiar a etiologia. Para se colher dados de 
avaliação completos, relevantes e corretos, é útil identifi car-se 
atividades de avaliação que produzam tipos específi cos de dados. 
Perguntar ao cliente a respeito da qualidade e da percepção da 
dor, por exemplo, acarreta dados subjetivos. Todavia, a palpação 
de uma área, que gera por vezes uma careta facial de dor, fornece 
informações objetivas. Assim, também pedir a um cliente para 

descrever a percepção de um batimento cardíaco irregular gera 
informações subjetivas, e usar a ausculta para se obter um pulso 
produz uma medida objetiva da frequência cardíaca e do ritmo 
cardíaco. Ao rever dados de avaliação procurando agrupamentos 
de características defi nidoras, considere se você sondou e avaliou 
o cliente de maneira precisa e exaustiva para obter um banco de 
dados completo.

Relevância Cultural dos    
Diagnósticos de Enfermagem 
Ao selecionar diagnósticos de enfermagem, é importante que você 
considere a diversidade cultural de seus clientes. Da mesma forma, 
considere sua própria cultura. A cultura de um cliente infl uencia o 
tipo de problemas de cuidado de saúde com que ele se defronta. Ao 
fazer um diagnóstico, portanto, considere como a cultura infl uencia 
o fator relacionado para sua afi rmação diagnóstica. Por exemplo, 
uma comunicação verbal alterada relacionada com diferenças cultu-
rais ou a não-aderência relacionada com o sistema de valores do 
cliente refl ete conclusões diagnósticas que consideram as necessida-
des culturais específi cas do cliente.

Sua própria cultura infl uencia as indicações e as características 
defi nidoras que você seleciona em sua avaliação. Wieck (1996) es-
tudou como diferenças culturais entre enfermeiras infl uenciavam 
a escolha de características defi nidoras na elaboração dos diagnós-
ticos de enfermagem. Os pesquisadores estudaram o diagnóstico 
de dor em seis grupos culturais diferentes de enfermeiras. De ma-
neira geral, as enfermeiras foram consistentes na seleção das carac-
terísticas defi nidoras. Ao diagnosticar a dor, porém, algumas das 
enfermeiras não escolheram inquietação ou caretas faciais como 
características defi nidoras. As enfermeiras não estavam familiari-
zadas com essas características, porque elas não eram comuns à 
maneira pela qual sua própria cultura expressava a dor. Ter cons-
ciência e sensibilidade cultural vai melhorar sua precisão ao fazer 
diagnósticos de enfermagem.

TABELA 17-3 Características Defi nidoras e Etiologias para Apoiar Diagnósticos de Enfermagem

Atividades de Avaliação

Características Definidoras 
(Indicações para o              
Agrupamento)

Diagnósticos 
de Enfermagem

Etiologias                
(“Relacionado com”)

Pedir ao cliente para avaliar intensi-
dade da dor numa escala de 0 a 10

Relato verbal da dor a um nível 
de 8 a 9 quando ela se torna 
nítida

Dor aguda Pressão física sobre nervos 
espinais

Observar o posicionamento do cliente 
no leito

Dobra os joelhos quando dei-
tado de costas para diminuir 
a dor

Perguntar se o cliente tem difi culdade 
em pegar no sono ou desperta du-
rante a noite devido à dor

Cliente relata se sentir 
cansado, desperta facilmente

Observar quanto a sinais não verbais 
de desconforto

Geme e suspira ao tentar en-
contrar uma posição confor-
tável no leito

Observar o contato visual do cliente 
ao conversar

Tem contato visual insufi ciente 
ao discutir a cirurgia

Ansiedade Ameaça ao estado de 
saúde em consequência 
da cirurgia

Observar a linguagem corporal Inquieta
Pedir ao cliente para descrever seus 

sentimentos com relação à cirurgia 
Cliente está inseguro quanto ao 

que esperar após a cirurgia e 
ao resultado da cirurgia

Dar instruções quanto a tópicos de in-
teresse e retornar em 15 minutos 
para medir a retenção

Esquece detalhes da explicação
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Figura 17-5 Mapa conceitual para os achados da avaliação de enfermagem da Sra. Devine.

Prática Baseada em Evidências

Mapas Conceituais como Instrumentos de Avaliação
Resumo das Evidências
Dois estudos de pesquisa recentes examinaram o uso de mapas 
conceituais e seu efeito sobre o aprendizado de estudantes. 
Num estudo (Hsu e Hsieh, 2005), os pesquisadores pediram a 
43 estudantes de um programa de enfermagem de 2 anos que 
participassem da realização de mapas conceituais durante um 
curso de 16 semanas. Cada estudante completou seis mapas 
conceituais. Todos os primeiros esboços dos mapas receberam 
escores baixos, mas o terceiro esboço e os subsequentes evi-
denciaram melhoras progressivas. Os estudantes começaram 
com uma sequência linear de conceitos em seus mapas e pas-
saram para uma rede de conceitos mais integrados.

No segundo estudo, os pesquisadores examinaram o uso de 
mapas conceituais por 23 estudantes de bacharelado do nível 
inicial (Hinck e outros, 2006). Os pesquisadores examinaram o 
conteúdo dos mapas dos estudantes ao início e ao fi m de um 
curso de saúde comunitária. Os resultados do estudo mostra-

ram que o mapeamento conceitual melhorou sig-
nifi cativamente a capacidade dos estudantes em 
ver padrões e relações para planejar e avaliar o 
cuidado de enfermagem.

Aplicação à Prática de Enfermagem
• O mapa conceitual é uma estratégia de aprendizado útil para 

se ver padrões e relações entre informações clínicas relati-
vas a clientes.

• Os mapas conceituais promovem as habilidades de resolução 
de problemas e de pensamento crítico por organizar dados 
complexos dos clientes, analisar relações entre conceitos e 
identifi car intervenções.

Referências
Hinck SM e outros: Student learning with concept mapping of care 
plans in community based education, J Prof Nurs 22(1):23, 2006.
Hsu L, Hsieh S: Concept maps as an assessment tool in a nursing 
course, J Prof Nurs 21(3):141, 2005.

QUADRO 17-3  ✴
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Administração do 
Cuidado ao Cliente

 21

OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
• Diferenciar os tipos de modelos de prestação de cuidado de 

enfermagem.
• Descrever os elementos de tomada de decisão descentralizada.
• Discutir as formas pelas quais uma enfermeira administradora 

apoia o envolvimento da equipe em um modelo de tomada de 
decisão descentralizada.

• Discutir formas de aplicar habilidades de coordenação de 
cuidado clínico à prática de enfermagem.

• Discutir princípios a serem seguidos na delegação apropriada 
das atividades de cuidado do cliente.

TERMOS-CHAVE

Administração de caso, p. 304
Administração descentralizada, 

p. 305
Autonomia, p. 305
Autoridade, p. 305
Cuidado integral do cliente,  

p. 303 

Delegação, p. 309
Enfermagem de referência ou 

principal, p. 303
Gestão partilhada, p. 306
Responsabilidade, p. 305
Responsabilidade fi nal, p. 305
Trabalho em equipe, p. 303
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Como estudante de enfermagem, é importante que você adquira o 
conhecimento e as competências necessários que acabam permi-

tindo a você praticar como enfermeira iniciante de equipe (Quadro 
21-1). Independentemente do tipo de ambiente que escolha para 
trabalhar, você será responsável por usar recursos da organização, 
participar em rotinas organizacionais ao prestar cuidado direto ao 
cliente, usar o tempo produtivamente, colaborar com todos os 
membros da equipe de cuidado da saúde e usar determinadas ca-
racterísticas de liderança para administrar outras pessoas na equipe 
de enfermagem (Wywialowski, 2004). A prestação do cuidado de 
enfermagem no sistema de saúde é um desafi o em função das mu-
danças que estão infl uenciando os profi ssionais de saúde, os clien-
tes e as organizações de cuidado da saúde (Cap. 2). Entretanto, 
mudanças oferecem oportunidades. Conforme você desenvolve o 
conhecimento e as habilidades para tornar-se uma enfermeira de 
equipe, você aprende o que é necessário para lidar efetivamente 
com os clientes sob sua responsabilidade e para tornar-se um líder 
entre seus colegas profi ssionais.

Montagem de uma   
Equipe de Enfermagem
As enfermeiras são auto-orientadas e, com liderança e motiva-
ção adequadas, são capazes de resolver problemas mais comple-
xos. A formação e o comprometimento da enfermeira com a 
prática dentro dos padrões e orientações estabelecidos assegu-
ram uma carreira recompensadora. No ambiente de trabalho 
com capacitação, também é importante participar de uma 
equipe de enfermagem coesa e forte, que trabalha em conjunto 
para atingir os melhores resultados para os clientes (Batcheller e 
outros, 2004).

A montagem de uma equipe de enfermagem com capacitação 
começa com a enfermeira executiva que, em geral, é a vice-presidente 
ou diretora de enfermagem. A posição de executiva dentro da orga-
nização é crítica na agregação da direção estratégica de uma organi-
zação aos valores fi losófi cos e metas de enfermagem. A enfermeira 
executiva é tanto um líder clínico quanto um líder de negócios que 
se preocupa com a maximização da qualidade do cuidado e com a 
relação custo-benefício, ao mesmo tempo em que mantém as rela-
ções e a satisfação profi ssional da equipe (Pinkerton, 2001). Talvez a 
maior responsabilidade da enfermeira executiva seja estabelecer uma 
perspectiva para a enfermagem que capacite os administradores e a 
equipe a fornecer cuidado de enfermagem de qualidade.

Para se ter um ambiente de trabalho com capacitação, são necessá-
rias uma enfermeira administradora e uma equipe de enfermagem ex-
celentes. Juntas, a administradora e a equipe de enfermagem precisam 
partilhar uma visão e fi losofi a de cuidado para sua unidade de trabalho. 
Uma fi losofi a de cuidado inclui os valores da equipe de enfermagem 
profi ssional e as preocupações com a forma como os clientes são vistos 
e cuidados. Por exemplo, uma fi losofi a direciona o objetivo da unidade 
de enfermagem, a forma como a equipe irá trabalhar com os clientes e 
as famílias, e os padrões de cuidado para a unidade de trabalho (Qua-
dro 21-2). Uma fi losofi a é uma visão de como a enfermagem deve 
ser praticada. A seleção de um modelo de prestação de cuidado de 
enfermagem e uma estrutura de administração que apoie a prática de 
enfermagem profi ssional são essenciais para a fi losofi a do cuidado. A 
relação entre a enfermeira e a enfermeira administradora contribui para 
a satisfação profi ssional e para a permanência do trabalho (Ulrich e 
outros, 2005).

Certifi cação de Atratividade
Uma forma de criar um ambiente de trabalho com capacitação é 
pelo Magnet Recognition Program (Programa de Certifi cação de 
Atratividade). O Magnet Recognition Program do American Nurses 

QUADRO 21-1  Competências da Enfermeira Iniciante

• Desenvolver uma base de conhecimento relevante para a 
prática de enfermagem.

• Incluir na prática um código de conduta em que a enfer-
meira se comprometa em prestar cuidado baseado nas ne-
cessidades avaliadas do cliente.

• Usar o processo de enfermagem para tomar decisões clínicas.
• Perceber o cliente de uma forma holística.
• Usar habilidades de comunicação oral e escrita efetiva-

mente nas interações com os clientes, famílias, equipe de 
enfermagem e grupos interdisciplinares.

• Exibir noção de profi ssionalismo.
• Aceitar responsabilidade para seguir um código ético de conduta.
• Mostrar respeito por si mesma e pelos outros.
• Interpretar questões legais envolvidas no cuidado da saúde. 
• Obedecer as leis de licenciamento estaduais e as Nurse 

Practice Acts, os padrões de prática da ANA e às políticas e 
procedimentos institucionais.

• Defender as próprias decisões.
• Participar de aprendizagem ao longo da vida para permane-

cer competente em um ambiente de prática mutante.
• Funcionar como modelo ou referência de papel.
• Mostrar responsabilidade por suas próprias ações de enfer-

magem e dos subordinados.
• Delegar apropriadamente atividades de cuidado.

Modifi cado de Wywialowski EF: Managing client care, ed 3, St. Louis, 
2004, Mosby.
ANA, American Nurses Association.

QUADRO 21-2 Desenvolvimento de uma 
Perspectiva para uma Unidade de Enfermagem

Qual É o Objetivo ou Missão da Unidade de Enfermagem?
Por que existimos?
Quem são nossos clientes (internos e externos)?
O que nos torna únicos?
O que é singular sobre nossos clientes? 
Como atingimos metas ou visões organizacionais?

Como a Equipe Trabalhará com os Clientes e Famílias?
Priorizando as necessidades do cliente e da família com uma 

abordagem focalizada no cliente
Envolvendo os clientes e as famílias em todos os aspectos do 

cuidado
Fazendo da comunicação uma prioridade

Quais São os Padrões da Unidade de Trabalho?
Toda a equipe será competente.
Cada membro da equipe é responsável pelo cuidado liberado 

aos clientes.
A equipe trabalhará em colaboração com todos os membros 

da equipe de cuidado da saúde.

Valores-chave
Criação de um ambiente de cuidado
Automotivação e autoadministração
Apoio ao ambiente de aprendizado
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Credentialing Center reconhece excelência em serviço de enferma-
gem e qualidade. O Magnet Recognition Program reconhece serviços 
de enfermagem que criam programas de excelência para a prestação 
do cuidado de enfermagem, promovem qualidade em ambientes 
que apoiam a prática de enfermagem profi ssional e promovem a 
consecução de resultados positivos do cliente (American Nurses 
Credentialing Center, 2006). As 14 Forças de Atratividade forne-
cem a estrutura para o processo que leva a estes resultados. As 
forças foram identifi cadas a partir de pesquisa que diferenciou as 
organizações mais capazes de recrutar e reter enfermeiras durante a 
escassez das décadas de 1970 e 1980. As 14 forças são Qualidade 
de Liderança em Enfermagem, Estrutura Organizacional, Estilo de 
Administração, Políticas e Programas de Pessoal, Modelos Profi s-
sionais de Cuidado, Qualidade de Cuidado, Melhoria da Quali-
dade, Consulta e Recursos, Autonomia, Comunidade e a Organi-
zação de Cuidado da Saúde, Enfermeiras como Professoras, Imagem 
da Enfermagem, Relações Interdisciplinares e Desenvolvimento 
Profi ssional (ANCC, 2007). 

Um hospital com Atratividade possui uma cultura dinâmica e 
positiva para as enfermeiras. Tipicamente, um hospital com Atra-
tividade tem sistemas de promoção clínica e programas de prática 
baseada em evidências e pesquisa. As enfermeiras têm autonomia 
profi ssional sobre sua prática e controle sobre o ambiente de prática 
(Bolton e Goodenough, 2003). O hospital com Atratividade capaci-
ta a equipe de enfermagem a fazer mudanças e a ser inovadora. Esta 
cultura e capacitação se combinam para produzir uma forte relação 
colaborativa entre os membros da equipe e melhorar os resultados de 
qualidade do cliente.

Modelos de Prestação de Cuidado de 
Enfermagem
Desde o tempo de Florence Nightingale tem existido uma variedade 
de modelos de prestação de cuidado de enfermagem, ou métodos 
usados pelas enfermeiras para prestar cuidado aos clientes. Ideal-
mente, a perspectiva e a fi losofi a que as enfermeiras estabelecem para 
o cuidado de qualidade dos clientes orientam a seleção de um modelo 
de prestação de cuidado. Entretanto, com muita frequência, uma es-
cassez de recursos de enfermagem e planos de negócio da organização 
de cuidado da saúde infl uenciam a decisão fi nal. A prestação de cui-
dado precisa ser efetiva em ajudar as enfermeiras a atingir os resultados 
desejados para seus clientes. Alguns fatores importantes que contri-
buem para o sucesso são autoridade na tomada de decisão para as en-
fermeiras que prestam cuidado direto, autonomia, prática colaborativa 
e métodos efetivos de comunicação com colegas, médicos e outros 
prestadores de cuidado da saúde (Ritter-Teitel, 2002; Tiedeman e 
Lookinland, 2004). Nos modelos de enfermagem, uma enfermeira 
experiente atuando como líder clínica promove o desenvolvimento de 
um ambiente seguro para o cliente (Batcheller e outros, 2004).

Trabalho em Equipe. O trabalho em equipe desenvolveu-se 
como um modelo de prestação de cuidado em resposta à grave escas-
sez de enfermagem após a II Guerra Mundial (Marriner Tomey, 
2004). No trabalho em equipe, uma enfermeira lidera uma equipe 
constituída de outras enfermeiras, técnicos de enfermagem ou auxi-
liares de enfermagem e assistentes. Os membros da equipe fornecem 
cuidado direto a grupos de clientes sob o comando da enfermeira-
líder da equipe. Neste modelo, os outros membros de equipe de 
enfermagem têm designações de cliente, em vez de serem designados 
para tarefas de enfermagem particulares.

O líder da equipe, uma enfermeira experiente, desenvolve planos de 
cuidado do cliente, coordena a prestação do cuidado pela equipe de enfer-
magem e provê cuidado que exige habilidades complexas de enfermagem. 

O líder da equipe também resolve problemas com médicos e membros 
de outras disciplinas e ajuda a equipe na avaliação da efetividade do seu 
cuidado (Wywialowski, 2004). A comunicação se dá em uma hierarquia de 
enfermeira encarregada para enfermeira encarregada, de enfermeira encar-
regada para líder da equipe e de líder da equipe para os membros da equipe 
(Tiedeman e Lookinland, 2004).*

Uma das limitações do modelo é que a líder da equipe despende 
pouco tempo com os clientes. Dependendo do mix de membros da equi-
pe, isso signifi ca que os clientes veem a enfermeira com pouca frequên-
cia. Existem riscos no modelo caso a enfermeira seja incapaz de fazer as 
avaliações necessárias do cliente e caso esteja envolvida em tomada de 
decisão clínica importante. A orientação de tarefa do modelo e o fato 
de que as enfermeiras nem sempre cuidam dos mesmos clientes todos os 
dias podem quebrar a continuidade do cuidado.

Uma vantagem da enfermagem em equipe é o estilo colaborativo 
que encoraja cada um dos membros da equipe a ajudar os demais. O 
líder da equipe tem um alto grau de autonomia neste modelo, que é 
um exemplo de tomada de decisão que ocorre a nível clínico (Marri-
ner Tomey, 2004).

Cuidado Integral do Cliente. Cuidado integral do cliente 
foi o modelo de prestação de cuidado original desenvolvido no 
tempo de Florence Nightingale. O modelo desapareceu na década de 
1930 e tornou-se popular nos anos de 1970 e 1980, quando o número 
de enfermeiras aumentou (Tiedeman e Lookinland, 2004). A enfer-
meira é responsável por todos os aspectos do cuidado de um ou mais 
clientes. Ela pode delegar aspectos do cuidado a um técnico ou à equipe 
auxiliar, mas é responsável pelo cuidado de todos os clientes a ela desig-
nados. A enfermeira trabalha diretamente com o cliente, a família, o 
médico e os membros da equipe de cuidado da saúde. Tipicamente, o 
modelo tem um foco baseado no plantão ou turnos. A mesma enfer-
meira não cuida necessariamente do mesmo cliente ao longo do tempo. 
A continuidade do cuidado de um plantão para o outro ou de um dia 
para o outro constitui um problema caso os membros da equipe não 
comuniquem claramente entre si as necessidades do cliente. A satisfação 
do cliente com o modelo é alta, mas o cuidado integral do cliente não é 
custo-efetivo porque exige um grande número de enfermeiras para for-
necer cuidado (Tiedeman e Lookinland, 2004).

Enfermagem de Referência ou Principal (Primary 
Nursing). O modelo de enfermagem de referência de prestação 
de cuidado foi desenvolvido para colocar as enfermeiras à beira do 
leito e para melhorar a responsabilidade da enfermagem pelos resul-
tados do cliente e pelas relações profi ssionais entre os membros da 
equipe (Marriner Tomey, 2004). O modelo tornou-se mais popular 
na década de 1970 e início dos anos de 1980, conforme os hospitais 
começaram a empregar mais enfermeiras. A enfermagem de referên-
cia apoia uma fi losofi a voltada para a relação enfermeira-cliente.

A enfermagem de referência é um modelo de prestação de cuida-
do no qual a enfermeira assume responsabilidade por um grupo de 
clientes ao longo do tempo. Tipicamente, a enfermeira seleciona os 
clientes para seu grupo e cuida dos mesmos clientes durante a hospi-
talização ou permanência no ambiente de cuidado da saúde. A enfer-
meira de referência avalia as necessidades do cliente, desenvolve um 
plano de cuidado e assegura-se de que as intervenções de enfermagem 
apropriadas são liberadas ao cliente. O modelo não exige uma equipe 
de enfermeiras. Ele é fl exível, e uma variedade de membros da equipe 
é usada em diferentes ambientes de cuidado da saúde (Tiedeman e 
Lookinland, 2004).

*No Brasil, de acordo com a lei do exercício de enfermagem, a enfermeira é res-
ponsável pelos clientes mais graves.
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A enfermagem de referência mantém a continuidade do cuida-
do pelos plantões, dias ou visitas. O modelo é aplicável a qualquer 
ambiente de cuidado da saúde. Quando a enfermeira de referência 
está de folga, outras enfermeiras, inclusive técnicos e auxiliares de 
enfermagem, dão continuidade ao plano de cuidado desenvolvido. 
Se existirem diferenças de opinião relativas às necessidades do clien-
te, os auxiliares e as enfermeiras de referência trabalham juntos para 
redefi nir o plano conforme necessário. A comunicação neste modelo 
é lateral, de enfermeira para enfermeira e de cuidador para cuidador 
(Tiedeman e Lookinland, 2004).

Embora a enfermagem primária exija a presença de mais mem-
bros profi ssionais da equipe, isto não signifi ca que o modelo seja mais 
caro. O cuidado consistentemente administrado por um único pro-
fi ssional minimiza atrasos nas terapias, melhora a colaboração com 
outros profi ssionais e ajuda a construir a relação enfermeira-cliente. 
Neste modelo, a enfermeira tem um alto grau de autonomia clínica e 
autoridade, que aumentam a colaboração com os médicos (Marriner 
Tomey, 2004).*

Administração de Caso. Administração de caso é uma abor-
dagem de administração de cuidado que coordena e vincula serviços 
de cuidado da saúde aos clientes e suas famílias ao mesmo tempo em 
que dinamiza custos e mantém qualidade (Wywialowski, 2004) 
(Cap. 2). A Case Management Society of America (2006) defi ne admi-
nistração de caso como “um processo colaborativo de avaliação, plane-
jamento, facilitação e defesa de opções e serviços para satisfazer as ne-
cessidades de saúde do indivíduo por meio de comunicação e recursos 
disponíveis para promover resultados custo-efetivos de qualidade”. O 
que é singular sobre administração de caso é que os médicos, quer 
individualmente, quer como parte de um grupo colaborativo, supervi-
sionam a administração dos clientes com tipos de caso específi cos (p. 
ex., clientes com diagnósticos específi cos que apresentam problemas 
complexos de enfermagem e clínicos) e, em geral, se responsabilizam 
por algum padrão de controle de custo e qualidade.

O administrador de caso coordena o cuidado agudo do cliente no 
hospital, por exemplo, e acompanha então o cliente após a alta. Os 
administradores de caso nem sempre fornecem cuidado direto, mas, 
em vez disso, trabalham com outros membros da equipe e os super-
visionam e coordenam ativamente o planejamento de alta do cliente. 

Nesta situação, o administrador de caso ajuda o cliente a identifi car 
necessidades de saúde, bem como os serviços e recursos disponíveis, 
e a determinar o que é custo-efi caz (Kuntz, 2005). O administra-
dor de caso frequentemente supervisiona um grupo de clientes com 
problemas de enfermagem e clínicos complexos. Com frequência o 
administrador de caso é uma enfermeira de prática avançada que, 
mediante intervenções específi cas, ajuda a melhorar os resultados do 
cliente, como uma redução das readmissões ao hospital e menores 
custos de cuidado da saúde (Avitall, 2003).

Muitas organizações usam vias críticas ou Mapas de Cuidado 
(Care Maps) em um sistema de administração de caso (Cap. 18). 
Trata-se de planos de tratamento multidisciplinar projetados para ca-
sos específi cos. O administrador de caso, juntamente com os mem-
bros da equipe de cuidado da saúde, usa as vias críticas ou Mapas de 
Cuidado para implementar oportunamente as intervenções em um 
plano coordenado de cuidado. Os planos eliminam a suposição no 
cuidado do cliente porque todos os membros da equipe de cuidado 
da saúde trabalham no mesmo plano.

TABELA 21-1  Responsabilidades da Enfermeira Administradora
Abordagem Estrutural Características

Administração centralizada Um único administrador lidera a organização, com diretores supervisionando as responsabi-
lidades departamentais. Tipicamente, as decisões são tomadas em função do cargo da 
pessoa na organização. As decisões são tomadas de cima para baixo, com mínima partici-
pação da equipe. Os administradores tendem a ter responsabilidade mínima pela opera-
ção diária da unidade de enfermagem.

Administração descentralizada A estrutura parece semelhante à da organização centralizada. Geralmente existem menos 
diretores. Os membros da equipe mais bem informados sobre um problema ou questão 
tomam decisões com base em conhecimento. Os administradores em geral são respon-
sáveis ou têm responsabilidade fi nal pela equipe, orçamento, e pela administração dia a 
dia da unidade de trabalho.

Matriz Os departamentos do hospital tradicional tornam-se reorganizados em unidades de negócio 
ou unidades de trabalho especializado. Grupos de trabalho em equipe são formados para 
resolver problemas específi cos. Administradores com qualifi cações especiais orientam a 
equipe, que frequentemente se reporta a outro administrador.

QUADRO 21-3 Responsabilidades da Enfermeira 
Administradora

• Ajudar a equipe a estabelecer metas anuais para a unidade 
e sistemas necessários para atingir as metas.

• Monitorar padrões de prática de enfermagem profi ssional 
na unidade.

• Desenvolver um plano atual de desenvolvimento da equipe, 
incluindo um para novos funcionários.

• Recrutar novos funcionários (entrevista e salário).
• Conduzir avaliações rotineiras da equipe.
• Estabelecer-se como um modelo de papel para serviço posi-

tivo ao consumidor (consumidor inclui clientes, famílias e 
outros membros da equipe de cuidado da saúde). 

• Submeter horários de equipe para a unidade.
• Conduzir visitas regulares ao cliente e solução de proble-

mas de queixa do cliente ou da família.
• Estabelecer e implementar um plano de melhoria da quali-

dade para a unidade.
• Revisar e recomendar novos equipamentos para a unidade.
• Conduzir reuniões regulares da equipe.
• Conduzir visitas com os médicos.
• Estabelecer e apoiar a equipe e os comitês interdisciplinares.

*No Brasil, existem poucas instituições que adotaram este modelo devido ao alto 
custo. Nas referências, pode-se encontrar a denominação enfermeira principal e 
enfermeira de referência.
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Tomada de Decisão Descentralizada
Estabelecida uma perspectiva de enfermagem, cabe ao administrador 
direcionar e apoiar a equipe na realização desta perspectiva. A enfer-
meira executiva apoia os administradores estabelecendo uma estru-
tura que ajudará a atingir as metas organizacionais e fornece apoio 
adequado à equipe de liberação de cuidado (Tabela 21-1). Isso im-
plica uma enfermeira executiva comprometida, um excelente admi-
nistrador e uma equipe de enfermagem capacitada para criar um 
ambiente de trabalho enriquecedor em que a prática de enfermagem 
se desenvolve.

A administração descentralizada, na qual a tomada de de-
cisão vai até o nível da equipe, é muito comum nas organizações 
de cuidado da saúde. Este tipo de estrutura administrativa tem 
a vantagem de criar um ambiente no qual os administradores e 
a equipe tornam-se mais ativamente envolvidos na formação da 
identidade da organização de cuidado da saúde e na determina-
ção de sucesso. O trabalho em uma estrutura descentralizada tem 
o potencial de maior esforço colaborativo, maior competência e 
motivação da equipe e, por fi m, maior sentido de realização pro-
fi ssional e satisfação.

É claro que organizações progressistas obtêm melhores resultados 
quando os funcionários em todos os níveis estão ativamente envol-
vidos. Como resultado, o papel de uma enfermeira administradora 
tem-se tornado crítico na administração de unidades ou grupos de 
enfermagem efetivos. O Quadro 21-3 destaca as diversas responsa-
bilidades assumidas pelas enfermeiras administradoras. Para realizar 
um trabalho de tomada de decisão descentralizada, as administra-
doras precisam saber como levar a tomada de decisão ao nível mais 
baixo possível. Em uma unidade de enfermagem, é importante que 
todos os membros da equipe de enfermagem (enfermeira, técnicos e 
auxiliares de enfermagem), assistentes de enfermagem e secretários de 
unidade estejam envolvidos. Isto signifi ca que eles devem ser man-
tidos bem informados e que os administradores devem dar a eles a 
oportunidade de participar nas atividades de solução de problema. 
Isto engloba oportunidades no cuidado direto do cliente, bem como 
nas atividades da unidade, como participação em comitê. Elementos 
importantes para o processo de tomada de decisão são responsabili-
dade, autonomia, autoridade e responsabilidade fi nal (Anders e Ha-
wkins, 2006).

Responsabilidade refere-se às obrigações e atividades que o 
indivíduo deve realizar e para as quais foi contratado. As responsa-
bilidades da enfermeira profi ssional em um determinado papel são 
esboçadas em uma descrição de função que especifi ca suas obrigações 
no cuidado do cliente e na participação como membro da unidade 
de enfermagem.

Responsabilidade refl ete domínio. O indivíduo que supervisiona 
o funcionário precisa atribuir-lhe responsabilidade, e o funcionário 
precisa aceitá-la. As administradoras precisam estar seguras de que 
a equipe compreende claramente suas responsabilidades, particular-
mente ante mudança. Por exemplo, quando os hospitais redefi nem 
trabalho, os modelos de prestação de cuidado ao cliente modifi cam-
se de maneira signifi cativa. É responsabilidade da administradora 
defi nir claramente o papel da enfermeira no novo modelo de pres-
tação de cuidado. Caso se utilize tomada de decisão descentraliza-
da, a equipe profi ssional participa na identifi cação do novo papel 
da enfermeira. Cada uma das enfermeiras na equipe de trabalho é 
responsável por conhecer seu papel e saber como desempenhá-lo na 
movimentada unidade de enfermagem. Por exemplo, a enfermeira de 
referência é responsável por completar uma avaliação de enfermagem 
de todos os clientes sob seus cuidados e por desenvolver um plano de 
cuidado para conduzir cada um dos diagnósticos de enfermagem do 
cliente (Unidade III). Conforme a equipe libera o plano de cuidado, 
a enfermeira de referência é responsável pela avaliação do sucesso do 

plano. Esta responsabilidade torna-se uma ética de trabalho para a 
enfermeira na liberação de cuidado excelente ao cliente.

Autonomia é liberdade de escolha e responsabilidade pelas es-
colhas (Marriner Tomey, 2004). A autonomia compatível com o 
escopo da prática de enfermagem profi ssional irá maximizar sua 
efetividade como enfermeira (Hicks, 2003). Com autonomia, a en-
fermeira profi ssional toma decisões independentes sobre o cuidado 
do cliente. Ela planeja o cuidado para o cliente dentro do escopo 
da prática de enfermagem profi ssional e fornece ao cliente inter-
venções de enfermagem independentes sem prescrição do médico 
(Cap. 18). A autonomia não é absoluta, mas ocorre em gradações. 
Inovação por parte das enfermeiras, maior produtividade, retenção 
mais alta de enfermeira e maior satisfação do cliente são resultados 
da autonomia na prática de enfermagem (Hicks, 2003). Por exem-
plo, a enfermeira tem autonomia para desenvolver e implementar 
um plano de educação sobre alta com base em necessidades especí-
fi cas do cliente, para qualquer cliente que tenha sido hospitalizado. 
Ela fornece cuidado de enfermagem que complementa a terapia 
clínica prescrita.

Autoridade refere-se ao direito legítimo de dar ordens e tomar 
decisões fi nais específi cas para uma determinada posição (Anders e 
Hawkins, 2006; Marriner Tomey, 2004). Por exemplo, uma enfer-
meira de referência, lidando com um grupo de clientes, descobre 
que os membros da equipe de enfermagem não seguem um plano 
de educação sobre alta para um cliente. A enfermeira de referência 
tem autoridade para consultar outras enfermeiras para saber por que 
as recomendações do plano de cuidado não foram seguidas e para 
escolher estratégias apropriadas de ensino ao cliente que todos os 
membros da equipe terão de seguir. A enfermeira de referência tem 
a autoridade fi nal para selecionar o melhor curso de ação do cuidado 
do cliente.

Responsabilidade fi nal refere-se ao indivíduo responder por 
suas ações. Signifi ca que, como enfermeira, você aceita o compro-
misso de fornecer cuidado excelente ao cliente e a responsabilidade 
pelos resultados das ações no provimento deste cuidado (Anders e 
Hawkins, 2006). A enfermeira de referência é a responsável fi nal pe-
los resultados de seus clientes e por assegurar que o cliente aprenda 
a informação necessária para melhorar o autocuidado. A enfermeira 
demonstra responsabilidade fi nal ao checar o cliente e a família após 
a alta e ao revisar, com a equipe de enfermagem, se houve continui-
dade na instrução a ele. 

Uma unidade de enfermagem descentralizada bem-sucedida 
exercita em uma base contínua os quatro elementos da tomada de 
decisão: responsabilidade, autonomia, autoridade e responsabilidade 
fi nal. Uma administradora efi caz estabelece as mesmas expectativas 

Figura 21-1 Equipe colaborando em questões de prática.
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para a equipe sobre como as decisões são tomadas. A equipe se reúne 
rotineiramente para discutir e negociar a forma de manter uniformi-
dade e equilíbrio nos elementos. Os membros da equipe precisam 
sentir-se confortáveis ao expressar opiniões diferentes e ao desafi ar 
formas de funcionamento da equipe, ao mesmo tempo em que re-
conhecem sua própria responsabilidade, autonomia, autoridade e 
responsabilidade fi nal. Por fi m, a tomada de decisão descentralizada 
ajuda a formar a visão da unidade sobre o que é cuidado de enferma-
gem profi ssional.

Envolvimento da Equipe. Quando se pratica a tomada de 
decisão descentralizada em uma unidade de enfermagem, todos os 
membros da equipe participam ativamente das atividades da uni-
dade (Fig. 21-1). A infl uência e o controle que as enfermeiras têm 
sobre suas próprias práticas contribuem para a satisfação com o tra-
balho (Ulrich e outros, 2005). Como o ambiente de trabalho pro-
move a participação, todos os membros da equipe se benefi ciam do 
conhecimento e das habilidades do grupo inteiro de trabalho. Se a 
equipe aprender a valorizar o conhecimento e as contribuições dos 
colegas, o resultado será o melhor cuidado do cliente. As enfermeiras 
experientes proporcionam liderança e assessoramento em uma uni-
dade de enfermagem, ao mesmo tempo em que promovem a prática 
colaborativa (Batcheller e outros, 2004). A enfermeira administra-
dora apoia o envolvimento da equipe mediante várias abordagens:

1.  Estabelecimento de prática de enfermagem ou comitês de solução de 
problema ou conselhos profi ssionais de gestão partilhada. Presidi-
dos pela equipe clínica sênior, estes grupos estabelecem e mantêm 
padrões de cuidado para a prática de enfermagem em sua unida-
de de trabalho. Os comitês reveem e estabelecem padrões de cui-
dado, desenvolvem políticas e procedimentos, resolvem questões 
relativas à satisfação do cliente, ou desenvolvem novas ferramen-
tas de documentação. É importante que os comitês focalizem os 
resultados do cliente, em vez de apenas trabalhar questões para 
garantir cuidado de qualidade na unidade. A qualidade do cui-
dado melhora ainda mais quando as enfermeiras têm controle 
sobre sua própria prática (Anders e Hawkins, 2006). O comitê 
estabelece métodos ou sistemas para garantir que toda a equipe 
entre ou participe nas questões de prática. As administradoras 
nem sempre têm assento no comitê, mas recebem relatórios re-
gulares dele. A natureza do trabalho na unidade de enfermagem 
determina quais são os membros do comitê. Às vezes, membros 
de outras áreas, por exemplo, farmácia, terapia respiratória, ou 
nutrição clínica, participam de comitês de prática ou de conse-
lhos de gestão partilhada.

2.  Prática colaborativa enfermeira/médico. Colaboração é um proces-
so pelo qual diferentes perspectivas são sintetizadas para se enten-
der melhor problemas complexos e um resultado que é uma so-
lução partilhada que pode não ter sido atingida por uma única 
pessoa ou organização (Gardner, 2005). O modelo de liberação 
de cuidado da unidade de enfermagem, o ambiente de apoio 
da equipe de trabalho e os valores organizacionais infl uenciam 
a forma como as enfermeiras e os médicos colaboram (Quadro 
21-4) (Tschannem, 2004). Se a unidade praticar enfermagem 
em equipe, será importante a participação regular dos seus lí-
deres nas visitas médicas. Caso a unidade pratique enfermagem 
de referência, o médico se comunica com a enfermeira principal 
ou de referência ou com a enfermeira associada, a que responde 
pela principal em sua ausência, responsável pelo cuidado do 
cliente naquele dia. Em um ambiente de cuidado domiciliar 
ou cuidado estendido, os membros da equipe são capazes de 
contatar os médicos prontamente e de trabalhar juntos nas de-
cisões relativas ao cuidado do cliente. A administradora evita 
assumir problemas pela equipe. Em vez disso, os membros da 
equipe aprendem a manter os médicos informados sobre o que 
é importante em relação a seus clientes. Um sistema de comuni-
cação aberto que encoraja respeito, confi ança e espírito de equi-
pe é crítico (Hambleton, 2005; Schmalenberg e outros, 2005). 
Algumas vezes, quando surgem problemas clínicos, os médicos 
frequentam os comitês de prática e apresentam oportunamente 
programas educativos em serviço sobre novos procedimentos 
médicos ou achados de pesquisa.

3.  Colaboração interdisciplinar. A ênfase em efi ciência na liberação 
de cuidado da saúde mantém juntos todos os membros da equi-
pe. Quando sistemas ou programas são reestruturados, é impor-
tante o envolvimento interdisciplinar porque grande parte dos 
processos de cuidado da saúde envolve mais de uma área. O res-
peito mútuo é crítico em qualquer relação colaborativa (Ulrich e 
outros, 2005). Gardner (2005) identifi cou competências essen-
ciais para a parceria colaborativa, incluindo boas habilidades in-
terpessoais, aprendizado de valor e administração de diversidade, 
desenvolvimento de boas habilidades de resolução de confl ito, 
aprendizado para criar situações de vitória-sucesso, e equilíbrio 
entre autonomia e unidade na relação colaborativa. Nem todas 
as decisões exigem colaboração (Gardner, 2005). Use seu julga-
mento para decidir que problemas são complexos e exigem um 
processo colaborativo. Ao nível de cuidado do cliente, a equipe 
reconhece a importância dos encaminhamentos imediatos e da 

Prática Baseada em Evidências

Características e Percepções 
Individuais da Colaboração no 
Ambiente de Trabalho
Resumo das Evidências
É necessário colaboração entre os membros da 
equipe de cuidado da saúde para ajudar a sa-
tisfazer as complexas necessidades dos clientes nos diversos 
ambientes de cuidado. Estudos prévios mostraram que a co-
laboração entre enfermeira e médico melhora os resultados 
do cliente. Neste estudo, os pesquisadores quiseram investi-
gar a relação entre atitudes voltadas para a equipe, compro-
metimento com a organização e percepções de colaboração 
entre enfermeiras e médicos. Uma amostragem de 71 enfer-
meiras profi ssionais e de 34 médicos em um hospital do 
meio-oeste americano foi observada por meio de vários ques-
tionários. Os resultados mostraram que os indivíduos que 
eram mais orientados para a equipe e que tinham comprome-
timento com a organização, revelavam maior percepção de 
colaboração na unidade. Descobriu-se que a organização 
desempenha papel importante na criação de um ambiente e 
cultura que valorizam e promovem a colaboração.

Aplicação à Prática de Enfermagem
• Promover um ambiente em que os valores da equipe de 

trabalho encorajam as relações colaborativas.
• A comunicação aberta entre os membros da equipe de cui-

dado da saúde é crítica para o processo de colaboração.
• O comprometimento com a organização embute a relação 

colaborativa entre a enfermeira e o médico.
• Os recursos da organização precisam ser direcionados ao 

desenvolvimento da colaboração interdisciplinar.

Referência
Tschannen D: The eff ect of individual characteristics on per-
ceptions of collaboration in the work environment, Medsurg 
Nurs 13(5):312, 2004.

QUADRO 21-4  ✴
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OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a: 
• Discutir fatores que infl uenciam os seguintes componentes 

do autoconceito: identidade, imagem corporal e 
desempenho do papel.

• Identifi car estressores que afetam o autoconceito e a 
autoestima

• Descrever os componentes do autoconceito como 
relacionados com estágios do desenvolvimento psicossocial 
e cognitivo. 

• Explorar maneiras pelas quais os autoconceitos da enfermeira 
e as ações de enfermagem afetam o autoconceito e a 
autoestima do cliente.

• Discuta a prática baseada em evidências aplicável à confusão 
de atividade, ao distúrbio da imagem corporal à baixa 
autoestima e ao confl ito de papel. 

• Examinar as considerações culturais que afetam o autoconceito.
• Aplicar o processo de enfermagem para promover o 

autoconceito do cliente.

TERMOS-CHAVE
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Autoestima, p. 414
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Imagem corporal, p. 413
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O autoconceito é a conceituação que um indivíduo faz de si mesmo. 
É um sentido subjetivo de si mesmo e uma mistura complexa 

de pensamentos, atitudes e percepções inconscientes e conscientes. 
O autoconceito afeta diretamente a autoestima da pessoa, ou como 
uma pessoa se sente sobre si mesma Embora esses dois termos se-
jam frequentemente utilizados alternadamente, as enfermeiras 
precisam diferenciar os dois para avaliar os clientes de maneira 
correta e completa e desenvolver um plano individualizado de 
cuidados com base nas necessidades do cliente.

As enfermeiras cuidam de clientes que enfrentam uma variedade 
de problemas de saúde que ameaçam sua autoimagem e autoestima. 
A perda da função corporal, um declínio da tolerância a atividades 
e a difi culdade para gerenciar uma doença crônica são exemplos de 
situações que mudam o autoconceito de um cliente. As enfermeiras 
precisam ajudar os clientes a se adaptar a uma alteração no auto-
conceito e dar apoio quanto aos componentes de autoconceito para 
promover um enfrentamento bem-sucedido.

Base do Conhecimento 
Científi co 
O desenvolvimento e manutenção do autoconceito e da autoestima 
começam em uma idade jovem e continuam durante todo o ciclo de 
vida. Existe uma tendência do sexo masculino de relatar maior auto-
estima do que o sexo feminino (Birndorf e outros, 2005). No en-
tanto, a quantidade exata desta diferença entre os sexos e a maneira 
como ela varia durante a vida ainda não estão esclarecidas. Os pais e 
outros cuidadores infl uenciam o desenvolvimento do autoconceito e 
autoestima de uma criança. Além disso, os indivíduos aprendem e 
internalizam infl uências culturais de autoconceito e autoestima na 
infância e na adolescência. Existe uma quantidade signifi cativa de 
ênfase no estímulo do autoconceito da criança em idade escolar. Em 
geral, crianças jovens tendem a classifi car-se em um nível mais alto 
do que classifi cam outras crianças, sugerindo que sua visão de si 
mesmas é positivamente aumentada. A adolescência é um momento 
particularmente crítico, quando muitas variáveis afetam o autocon-
ceito e a autoestima (Fig. 27-1). A experiência do adolescente parece 
afetar a autoestima de maneira adversa, mais fortemente para as 
meninas do que para os meninos. Por exemplo, algumas adolescentes 
são mais sensíveis com relação à sua aparência e sobre como outras 
pessoas visualizam-nas. Assim, é importante avaliar as alterações na 
autoestima entre a adolescência precoce, média e tardia, porque as 
mudanças no autoconceito ocorrem ao longo do tempo. 

A satisfação profi ssional e o desempenho no trabalho na idade 
adulta também estão ligados à autoestima. Às vezes, quando as pes-
soas perdem o emprego, o seu senso de si diminui, elas perdem a mo-
tivação de ser socialmente ativas ou até mesmo entram em depressão. 
Elas perdem a identidade profi ssional e, como resultado, isto altera 
a sua autopercepção. O estabelecimento de um senso de si que seja 
estável e que transcenda relações e situações é uma meta de desenvol-
vimento da idade adulta. 

As evidências sugerem que o senso de si frequentemente é afetado 
de maneira negativa na vida adulta dos idosos, devido à intensida-
de das mudanças físicas e emocionais associadas ao envelhecimento 
(Robins e outros, 2002). Por exemplo, quando o idoso perde um 
parceiro ou tem uma alteração na saúde, por vezes há uma mudança 
na interação social ou mesmo nos cuidados de higiene pessoal. 

Os pesquisadores também encontraram diferenças étnicas e cul-
turais no autoconceito e na autoestima ao longo do ciclo de vida 
(Twenge e Crocker, 2002). Para os meninos, a renda familiar aci-
ma do nível federal de pobreza, a comunicação familiar positiva e 

o envolvimento em uma comunidade religiosa estão associados à 
autoestima elevada; para meninas, ser de raça/etnia afro-americana 
ou hispânica, a comunicação familiar positiva e sentir-se segura são 
preditores de maior autoestima (Birndorf e outros, 2005). A sensibi-
lidade a fatores que afetam o autoconceito e a autoestima em diversas 
culturas é essencial para assegurar uma abordagem individualizada ao 
cuidado da saúde. 

A maneira como os indivíduos se veem e sua percepção de sua 
saúde estão intimamente relacionadas. A crença de um cliente na 
saúde pessoal frequentemente aumenta o seu autoconceito. Decla-
rações como “Eu posso enfrentar qualquer coisa” ou “Eu nunca 
fi quei doente em toda a minha vida” indicam que os pensamentos 
de saúde da pessoa são positivos. Doença, hospitalização e cirur-
gia também afetam o autoconceito. A doença crônica frequente-
mente afeta a capacidade de fornecer apoio fi nanceiro, o que afeta, 
em seguida, a autoestima de um indivíduo e os papéis percebidos 
na família. As percepções negativas em relação ao estado de saúde 
refl etem-se em afi rmações como “Não vale mais a pena” ou “Sou 
um peso para a minha família”. Além disso, a doença crônica afeta 
a identidade e a imagem corporal, como se pode observar em ver-
balizações como “Não vou melhorar nunca” ou “Não consigo mais 
olhar para mim”.

O que os indivíduos pensam e como eles se sentem sobre si mes-
mos afetam a maneira pela qual eles cuidam de si física e emocional-
mente, bem como a maneira como eles se preocupam com os outros. 
Além disso, a maneira como uma pessoa se comporta geralmente é 
compatível com o autoconceito e a autoestima. Os indivíduos que 
têm autoconceitos fracos frequentemente não se sentem no controle 
das situações e não se sentem dignos do cuidado, o que infl uencia as 
decisões relacionadas com o cuidado da saúde. O conhecimento das 
variáveis que afetam o autoconceito e a autoestima é fundamental 
para proporcionar um tratamento efi caz. 

Base do Conhecimento de 
Enfermagem 
Ao fornecer a prática baseada em evidências aos clientes, incorpore o 
conhecimento de enfermagem profi ssional desenvolvido a partir das 
ciências humanas e exatas, pesquisa em enfermagem e prática clínica. 

Figura 27-1 A participação de adolescentes em atividades 
em grupo pode fomentar a autoestima. (De Birchenall J, 
Streight E: Mosby’s textbook for the home care aide, ed 2, St. 
Louis, 2003, Mosby.)
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Uma base de conhecimento ampla possibilita as enfermeiras ter uma 
visão holística dos clientes, promovendo assim um cuidado de qua-
lidade para o cliente que irá atender melhor às necessidades de auto-
conceito de cada cliente e família. 

Desenvolvimento do Autoconceito 
O desenvolvimento do autoconceito é um processo complexo ao 
longo da vida que envolve muitos fatores. A teoria psicossocial de 
Erikson do desenvolvimento (1963) continua sendo útil para a 
compreensão de tarefas fundamentais que os indivíduos enfren-
tam em diferentes estágios de desenvolvimento. Cada estágio 
forma-se sobre as tarefas do estágio anterior. O domínio bem-
sucedido de cada estágio leva a um sólido senso de identidade 
(Quadro 27-1). 

Uma enfermeira aprende a reconhecer uma falha do indivíduo 
em atingir um estágio de desenvolvimento adequado para a idade 
ou uma regressão individual para um estágio anterior em um perío-
do de crise. Esse entendimento possibilita à enfermeira individuali-
zar o cuidado e determinar as intervenções de enfermagem adequadas. 

O autoconceito está sempre mudando e baseia-se no seguinte: 
•    Senso de competência. 
•    Reações percebidas por outros a respeito do corpo de alguém. 
•   Percepções e interpretações contínuas dos pensamentos e senti-

mentos dos outros. 
•    Relações pessoais e profi ssionais. 
•    Identidade acadêmica e relacionada com o emprego.
•    As características da personalidade que afetam as autoexpectativas.
•    Percepção dos eventos que têm um impacto sobre si mesmo (self ).
•    Domínio de experiências anteriores e novas.
•    Identidade étnica, racial e espiritual. 

A autoestima é geralmente mais elevada na infância, cai durante 
a adolescência, aumenta gradualmente durante toda a vida adulta e 
declina novamente na terceira idade (Robins e outros, 2002). Em-
bora exista variabilidade, em geral este padrão é válido em todos os 
sexos, estados socioeconômicos e etnias. As crianças frequentemente 
relatam elevada autoestima porque seu senso de si é infl ado por uma 
variedade de fontes extremamente positivas, e o subsequente declínio 
é por vezes associado a uma mudança para informações mais realistas 
sobre si mesmo.

A L E R TA  D E  S E G U R A N Ç A   Para alguns adolescentes, uma redu-
ção da autoestima resulta em aumento do comportamento de risco. 
Isto é demonstrado em comportamentos sem segurança, como a ativi-
dade sexual precoce, sexo desprotegido, direção perigosa ou depen-
dência química. Além disso, a baixa autoestima e eventos estressantes 
da vida predizem de maneira signifi cativa ideias suicidas em adoles-
centes mais velhos (Wilburn e Smith, 2005). Enfermeiras em todas as 
situações de cuidado da saúde precisam iniciar uma investigação para 
suicídio para a detecção precoce de risco de suicídio e implementação 
de intervenções de enfermagem voltadas para a prevenção do suicídio 
(Folse e outros, 2006). 

A ênfase de Erikson sobre os estágios de generatividade (1963) 
(Cap. 11) explica o aumento da autoestima e autoconceito na vida 
adulta. O indivíduo centra-se em ser cada vez mais produtivo e 
criativo no trabalho, ao mesmo tempo promovendo e orientando a 
próxima geração. Excetuando a infância, a faixa dos 60 anos parece 
representar o nível mais alto de autoestima em todo o ciclo de vida. 
Os pesquisadores relataram uma queda acentuada na autoestima em 
torno de 70 anos de idade (Robins e outros, 2002). Com base nos 
estágios de Erikson de desenvolvimento, uma redução no autocon-
ceito nesta idade avançada refl ete uma menor necessidade de auto-
promoção e de uma mudança no autoconceito para uma visão mais 
modesta e equilibrada de si mesmo. A identifi cação de intervenções 
de enfermagem específi cas para abordar as necessidades exclusivas de 
clientes em diversas fases da vida é essencial. 

Componentes e Termos Inter-relacionados de 
Autoconceito 
Um autoconceito positivo dá um senso de signifi cado, totalidade e 
consistência para uma pessoa. Um autoconceito saudável tem um 
elevado grau de estabilidade e gera sentimentos positivos em direção 
a si mesmo. Os componentes do autoconceito frequentemente con-
siderados pelas enfermeiras são identidade, imagem corporal e de-
sempenho do papel. A autoestima é um conceito estreitamente rela-
cionado. A autoestima vem do autoconceito. A autoestima advém do 
autoconceito e a autoestima infl uencia o autoconceito. 

Identidade. A identidade envolve o senso interno de individu-
alidade, totalidade e consistência de uma pessoa ao longo do tempo 
e em diferentes situações. A identidade implica ser distinto e sepa-

QUADRO 27-1  Autoconceito: Tarefas de 
Desenvolvimento

Confi ança versus Desconfi ança (Nascimento até 1 Ano) 
Desenvolve confi ança após coerência no cuidado e a promo-

ção de interações 
Distingue o self do ambiente 

Autonomia versus Vergonha e Dúvida (1 a 3 anos)
Começa a comunicar o que gosta e não gosta
Independência crescente em pensamentos e ações 
Avalia aparência e função corporal (incluindo vestir-se, ali-

mentar-se, falar e caminhar) 

Iniciativa versus Culpa (3 a 6 anos)
Identifi ca-se com um sexo
Melhora a autoconsciência 
Aumenta as competências linguísticas, incluindo a identifi ca-

ção de sentimentos 

Diligência versus Inferioridade (6 a 12 Anos) 
Incorpora opiniões dos seus pares e professores 
Aumenta a autoestima com domínio de novas competências 

(p. ex., leitura, matemática, esportes, música) 
Conscientes dos pontos fortes e limitações 

Identidade versus Confusão de Papéis (12 a 20 Anos) 
Aceita as modifi cações corporais/maturação 
Analisa as atitudes, valores e crenças; estabelece metas para 

o futuro 
Postura positiva sobre ampliação de senso do self

Intimidade versus Isolamento (Meados dos 20 Anos a 
Meados dos 40 Anos) 
Possui sentimentos positivos estáveis sobre si mesmo 
Vivencia transições de papéis de maneira bem-sucedida e au-

mento das responsabilidades 

Generatividade versus Estagnação (Meados dos 40 Anos a 
Meados dos 60 Anos)
Tem capacidade para aceitar mudanças na aparência e resis-

tência física 
Reavalia metas da vida
Apresenta contentamento com o envelhecimento 

Integridade do Ego Versus Desespero (Final dos 60 Anos até 
a Morte) 
Sente-se positivo sobre a vida e o seu signifi cado 
Interessado em deixar um legado para a próxima geração
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rado de outros. Ser “si mesmo” ou viver uma vida autêntica é a base 
da verdadeira identidade. As crianças aprendem valores, comporta-
mentos e papéis culturalmente aceitos através da identifi cação e 
modelagem. Elas frequentemente ganham uma identidade a partir 
de auto-observações e do que os indivíduos dizem a elas. Um indi-
víduo primeiramente identifi ca-se com fi guras familiares e mais 
tarde com outros modelos, como professores ou pares. Para formar 
uma identidade, a criança deve ser capaz de reunir os comporta-
mentos e expectativas aprendidos em um conjunto coerente, con-
sistente e único (Erikson, 1963). 

É necessário alcançar a identidade para as relações íntimas por-
que os indivíduos expressam identidade nas relações com os outros 
(Stuart e Laraia, 2005). Sexualidade é uma parte da identidade. Iden-
tidade sexual é a visão pessoal de uma pessoa da masculinidade e da 
feminilidade; o papel sexual é o comportamento masculino ou femi-
nino exibido. Esta imagem e o seu signifi cado dependem de valores 
culturalmente determinados (Cap. 28). 

Existem diferenças culturais na identidade (Quadro 27-2). A 
identidade racial ou cultural desenvolve-se a partir da identifi cação 
e socialização dentro de um grupo estabelecido, bem como através da 
experiência de integração da resposta ao autoconceito pelos indivíduos 
fora do grupo cultural ou racial. Diferenças na identidade étnica 
(p. ex., mexicanos-americanos ou cubanos-americanos) existem atra-
vés da identifi cação com tradições, costumes e rituais dentro de um 

grupo racial/étnico (p. ex., hispânico/latino). Em geral, quanto mais 
uma pessoa se identifi ca com grupos sociais, maior a sua autoestima. 
Além disso, quando a identidade racial é central para o autoconceito 
e é positiva, a autoestima tende a ser elevada (Twenge e Crocker, 
2002). Um indivíduo que sofre discriminação, preconceito ou es-
tressores ambientais, como baixa renda ou bairros de alta criminali-
dade, frequentemente conceitualiza ele mesmo de maneira diferente 
do que um indivíduo que tenha tido condições de vida diferentes 
(Ruiz e outros, 2002). A infl uência da raça/etnia sobre a autoestima 
é evidente nas famílias de adolescentes: pais de afro-americanos e 
hispânicos/latinos relatam maiores percepções da aparência física e 
autovalorização global do que os pais de brancos, e as mães de afro-
americanos descrevem competência mais atlética do que as mães de 
hispânicos/latinos brancos (Phares e outros, 2005). 

Imagem Corporal. A imagem corporal envolve atitudes rela-
cionadas com o corpo, como aparência física, estrutura ou função. 
Sentimentos sobre a imagem corporal incluem aqueles relacionados à 
sexualidade, masculinidade e feminilidade, juventude, saúde e força. 
Essas imagens mentais nem sempre são compatíveis com a estrutura fí-
sica ou aparência real da pessoa. Algumas distorções da imagem corporal 
têm origens psicológicas profundas, tais como o distúrbio alimentar de 
anorexia nervosa. Outras alterações ocorrem como resultado de eventos 
situacionais, como a perda ou alteração em uma parte do corpo. As en-
fermeiras precisam estar cientes de que a maioria dos homens e das 
mulheres sofre algum grau de insatisfação com seus corpos, o que afeta 
a imagem corporal e o autoconceito global. Os indivíduos frequente-
mente exageram os distúrbios da imagem corporal quando ocorre uma 
mudança no estado de saúde. A maneira como os outros veem o corpo 
de uma pessoa e o feedback oferecido também são infl uentes. Por exem-
plo, um marido controlador e violento diz à esposa que ela é feia e que 
mais ninguém iria querê-la. Ao longo dos anos de casamento, ela incor-
pora essa desvalorização em seu autoconceito. 

O crescimento cognitivo e o desenvolvimento físico também afe-
tam a imagem corporal. As mudanças normais do desenvolvimento, 
como a puberdade e o envelhecimento, têm um efeito mais evidente 
sobre a imagem corporal do que em outros aspectos do autoconceito. 
As alterações hormonais durante a adolescência e a menopausa in-
fl uenciam a imagem corporal. O desenvolvimento das características 
sexuais secundárias e alterações na distribuição de gordura corporal 
têm um impacto muito grande sobre o autoconceito de um adoles-
cente. As mudanças associadas ao envelhecimento (i.e., rugas, cabelos 
grisalhos e diminuição da acuidade visual, auditiva e da mobilidade) 
também afetam a imagem corporal de um indivíduo idoso.

QUADRO 27-2 ✴ Aspectos Culturais do Cuidado

As identidades raciais e culturais são compo-
nentes importantes do autoconceito de uma 
pessoa. Logo no início do crescimento e do 
desenvolvimento, um indivíduo desenvolve esta 
identidade no contexto da família. À medida que 
o indivíduo cresce, os aspectos culturais de seu 
autoconceito são reforçados através de experiências sociais, 
familiares ou culturais. Além disso, o autoconceito de uma pes-
soa é reforçado ou questionado através de infl uências políticas, 
sociais ou culturais vivenciadas na escola e em ambientes de 
trabalho. A modelagem do papel cultural positivo ou negativo 
ou experiências passadas infl uenciam o autoconceito. 

Implicações para a Prática 
• Desenvolva uma atitude aberta, não restritiva para avaliar 

e incentivar as práticas culturais para melhorar o auto-
conceito do cliente. 

• Pergunte a seus clientes o que eles acham que é impor-
tante para ajudá-los a sentirem-se melhores ou ganhar um 
senso de identidade mais forte. 

• Incentive a identidade cultural individualizando as práticas 
de autocuidado e oferecendo escolhas de tratamento para 
satisfazer as necessidades de autoconceito dos clientes. 

• Facilite atividades de promoção da saúde culturalmente sen-
síveis que abordem comportamentos de risco identifi cados 
através da prática baseada em evidências (p. ex., comporta-
mentos sexuais de risco, peso e questões de forma física). 

Dados de Birndorf S e outros: High self-esteem among adolescents: lon-
gitudinal trends, sex diff erences, and protective factors, J Adolesc 
Health 37:194, 2005; Robins RW e outros: Global self-esteem across the 
life span, Psychol Aging 17(3):423,2002; Ruiz SY e outros: Predictors of 
self-esteem for Mexican American and European American youths: a re-
examination of the infl uence of parenting, J Fam Psycho 16(1):70,2002; 
Sterk CE e outros: Self-esteem and at risk women: determinants and rel-
evance to sexual and HIV-related risk behaviors, Women Health 
40(4):75, 2004; e Twenge JM, Crocker J: Race and self-esteem: meta-
analyses comparing whites, blacks, Hispanics, Asians, and American In-
dians, Psychol Bull 128(3):371, 2002.

Figura 27-2 A aparência de um indivíduo infl uencia o 
autoconceito. (De Sorrentino SA: Mosby’s textbook for 
nursing assistants, ed 6, St. Louis, 2004, Mosby.)
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Atitudes e valores culturais e sociais também infl uenciam a ima-
gem corporal. A cultura e a sociedade ditam as normas aceitas de 
imagem corporal e infl uenciam as atitudes de uma pessoa (Fig. 27-2). 
O histórico racial ou étnico desempenha um papel integral na satisfa-
ção corporal em meninas adolescentes, como refl etido na elevada in-
cidência de satisfação corporal entre as meninas afro-americanas, em 
comparação com meninas brancas (Kelly e outros, 2005). Além disso, 
as meninas afro-americanas descreveram opiniões mais favoráveis sobre 
aparência física, relataram menos pressão social para a magreza e menor 
tendência a basear a autoestima na imagem corporal do que as meninas 
brancas (White e outros, 2003). Valores como o peso corporal e forma 
ideais, bem como atitudes com relação a piercings e tatuagens, têm uma 
base cultural. A sociedade americana enfatiza a juventude, a beleza e 
a integralidade. As culturas ocidentais foram socializadas para temer 
o processo de envelhecimento normal, enquanto as culturas orientais 
veem o envelhecimento de maneira muito positiva e respeitam os ido-
sos. As questões de imagem corporal estão frequentemente associadas a 
problemas no autoconceito e autoestima.

Desempenho do Papel. O desempenho do papel é a forma 
como os indivíduos percebem sua capacidade para desempenhar as 
funções importantes. Isso inclui papéis como o de progenitor, super-
visor ou amigo íntimo. Os papéis que os indivíduos desempenham 
em determinadas situações envolvem a socialização a expectativas ou 
padrões de comportamento. Os padrões são estáveis e alteram-se 
apenas minimamente na vida adulta. Os indivíduos desenvolvem e 
mantêm comportamentos que a sociedade aprova por meio dos se-
guintes processos: 

•   Reforço-extinção: Determinados comportamentos tornam-se co-
muns ou são evitados, dependendo de se eles forem aprovados e 
reforçados ou desencorajados e punidos. 

•    Inibição: Um indivíduo aprende a se abster de comportamentos, 
mesmo quando tentado a enveredar por eles. 

•    Substituição: Um indivíduo substitui um comportamento por ou-
tro, que proporciona a mesma gratifi cação pessoal. 

•   Imitação: Um indivíduo adquire conhecimento, habilidades ou 
comportamentos de membros do grupo social ou cultural. 

•     Identifi cação: Um indivíduo internaliza as crenças, comportamento 
e valores dos modelos de papel em uma expressão pessoal e única 
de si mesmo.

Os comportamentos do papel social ideal são frequentemente 
difíceis de alcançar na vida real. Os indivíduos têm múltiplos papéis 
e necessidades pessoais que algumas vezes são confl itantes. Adultos 
bem-sucedidos aprendem a distinguir entre expectativas do papel 
ideal e possibilidades realistas. Para atuar de maneira efi caz em múlti-
plos papéis, uma pessoa tem de conhecer o comportamento esperado 
e valores, desejar adequar-se a eles e ser capaz de satisfazer às exigên-
cias do papel. O cumprimento das expectativas do papel leva a um 
aumento do senso de si. A difi culdade ou fracasso em atender às ex-
pectativas do papel levam a défi cits e, frequentemente, contribui para 
a diminuição da autoestima ou para a alteração do autoconceito. 

Autoestima. A autoestima é um sentimento global de autovalo-
rização do indivíduo ou a avaliação emocional do autoconceito. É a 
autoavaliação mais fundamental porque representa o julgamento 
global da valorização pessoal ou valores. A autoestima é positiva 
quando alguém se sente capaz, útil e competente (Rosenberg, 1965). 
A autoestima de uma criança está relacionada com a avaliação pela 
criança de sua efi cácia na escola, na família e em situações sociais. A 
avaliação dos outros provavelmente também tem infl uência pro-
funda sobre a autoestima da criança. 

Considerar a relação entre um autoconceito real da pessoa e seu si 
mesmo (self ) ideal aumenta a compreensão da autoestima. O self  ideal 
é constituído por aspirações, metas, valores e padrões de comporta-
mento que uma pessoa considera ideais e se esforça para atingir. Em 
geral, uma pessoa cujo autoconceito aproxima-se da compatibilidade 
com o self ideal tem autoestima elevada, enquanto uma pessoa cujo au-
toconceito varia muito do self ideal sofre de baixa autoestima. Uma vez 
estabelecidos, os sentimentos básicos do self tendem a ser constantes, 
embora uma crise situacional afete temporariamente a autoestima. 

Figura 27-3 Estressores comuns que infl uenciam o autoconceito.
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Estressores que Afetam o Autoconceito 
Um estressor do autoconceito é qualquer mudança real ou percebida 
que ameaça a identidade, a imagem corporal ou o desempenho do 
papel (Fig. 27-3). A percepção pelo indivíduo do estressor é o fator 
mais importante para determinar a sua resposta. A capacidade de res-
tabelecer o equilíbrio após um estressor está relacionada com inúmeros 
fatores, incluindo o número de estressores, a duração do estressor e o 
estado de saúde (Cap. 31). Os estressores desafi am as capacidades 
adaptativas de uma pessoa. Mudanças que ocorrem na saúde física, 
espiritual, emocional, sexual, familiar e sociocultural afetam o auto-
conceito. Ser capaz de se adaptar aos estressores provavelmente conduz 
a um senso de si positivo, enquanto a falta de adaptação frequente-
mente leva a um autoconceito negativo. 

Qualquer mudança na saúde é um estressor que afeta poten-
cialmente o autoconceito. Uma mudança física no corpo por vezes 
conduz a uma alteração da imagem corporal que afeta a identidade 
e a autoestima. Doenças crônicas frequentemente alteram o desem-
penho do papel, o que muda a identidade e autoestima de um indi-
víduo. Além disso, um processo essencial na adaptação às perdas é o 
desenvolvimento de um novo autoconceito. A perda de um parceiro 
possivelmente irá levar a uma perda de identidade e a uma autoesti-
ma menor (Van Baarsen, 2002). Ao contrário da perda da autoestima 
mostrada em idosos vulneráveis, a resiliência demonstrada em alguns 
idosos refl ete estratégias cognitivas sofi sticadas para gerenciar perdas 
(Collins e Smyer, 2005). 

Os estressores criados como resultado de uma crise também afetam 
a saúde de uma pessoa. Se a confusão da identidade, as perturbações da 
imagem corporal, a baixa autoestima ou o confl ito de papéis resultan-
tes não são aliviados, a doença possivelmente ocorrerá. Por exemplo, o 
diagnóstico de câncer representa demandas adicionais em um padrão 
de vida estabelecido de uma pessoa. Ele muda a avaliação da pessoa 
sobre o nível atual de funcionamento físico, emocional e social e sua sa-
tisfação com eles. Neste caso, avalie a autoestima, a efi cácia das estraté-
gias de enfrentamento e o apoio social. Durante crises de autoconceito, 
os recursos de apoio e educativos são valiosos para ajudar uma pessoa 
a aprender novas maneiras de lidar com e responder a um evento ou 
situação estressante para manter ou aumentar o autoconceito. 

Estressores da Identidade. Os estressores afetam a identi-
dade de um indivíduo por toda a vida, mas as pessoas são particular-
mente vulneráveis durante a adolescência. Os adolescentes estão 
tentando adaptar-se às mudanças físicas, emocionais e mentais de-
correntes do aumento da maturidade, o que resulta em insegurança 
e ansiedade. É também um momento em que o adolescente está 
desenvolvendo competências psicossociais, como as estratégias de 
enfretamento (Cap. 31). 

Um adulto normalmente tem uma identidade mais estável e, as-
sim, um autoconceito mais fi rmemente desenvolvido. Os estressores 
sociais e culturais, e não os estressores pessoais, têm mais impacto 
sobre a identidade de um adulto. Por exemplo, um adulto tem de 
equilibrar família e carreira ou fazer escolhas quanto a honrar tradi-
ções religiosas da família de origem. A confusão de identidade ocor-
re quando as pessoas não mantêm uma consciência clara, coerente e 
contínua da identidade pessoal. Ocorre em qualquer fase da vida, se 
uma pessoa é incapaz de se adaptar a estressores de identidade. 

Estressores da Imagem Corporal. Mudanças na aparência, 
estrutura ou função de uma parte do corpo requerem um ajuste na 
imagem corporal. A percepção da mudança por um indivíduo e a 
importância relativa colocada sobre a imagem corporal irão afetar o 
signifi cado de uma perda de função ou mudança na aparência. Por 
exemplo, se a imagem corporal de uma mulher incorpora os órgãos 

reprodutores como ideais, uma histerectomia necessária devido a um 
diagnóstico de câncer uterino é uma alteração signifi cativa e possivel-
mente irá resultar em uma perda percebida da feminilidade ou da 
integralidade. As alterações na aparência do corpo, como uma am-
putação, desfi guração facial ou cicatrizes de queimaduras são estres-
sores evidentes que afetam a imagem corporal. A mastectomia e a 
colostomia são procedimentos cirúrgicos que alteram a aparência e o 
funcionamento do corpo, embora as mudanças não sejam visíveis 
para os outros quando a pessoa está vestida. Embora potencialmente 
não detectadas pelos outros, essas mudanças corporais têm um im-
pacto signifi cativo sobre o indivíduo. Mesmo algumas mudanças 
eletivas, como redução ou aumento das mamas, afetam a imagem cor-
poral. Doenças crônicas, como cardiopatia e doença renal, afetam a 
imagem corporal, pois o corpo já não funciona em um nível ideal. 
Além disso, os efeitos da gravidez, perda ou aumento signifi cativo de 
peso, tratamento farmacológico de doença ou radioterapia alteram a 
imagem corporal. A imagem corporal negativa leva frequentemente 
a desfechos adversos na saúde. 

A resposta da sociedade às mudanças físicas em um indivíduo 
frequentemente depende das condições que circundam a alteração. 
Em termos gerais, ocorreram mudanças sociais positivas com relação 
à forma como o público reage à doença e à alteração da imagem 
corporal. A mídia frequentemente apresenta histórias positivas sobre 
pessoas que se adaptam de uma maneira saudável após problemas 
graves (p. ex., a lesão medular de Christopher Reeve) ou que se adap-
tam a uma doença debilitante (p. ex., a doença de Parkinson de Mi-
chael J. Fox). Estas histórias mudam a percepção do público sobre o 
que constitui uma incapacidade e certamente têm fornecido modelos 
de papéis desempenhados positivos para os indivíduos submetidos a 
estressores do autoconceito, assim como para suas famílias, os ami-
gos e a sociedade como um todo. Em vista da crescente epidemia de 
obesidade nas culturas ocidentais, os pais e os prestadores de cuidado 
da saúde precisam abordar as questões de controle de peso sem causar 
maiores danos à imagem corporal. Proporcionar um ambiente social 
que se concentre na saúde e na boa forma, e não no controle do peso, 
possivelmente irá aumentar a satisfação das meninas adolescentes 
com seus corpos (Kelly e outros, 2005). 

Estressores do Desempenho do Papel. Ao longo da vida, 
uma pessoa passa por inúmeras mudanças de papel. As transições 
situacionais ocorrem quando progenitores, cônjuges, fi lhos ou ami-
gos próximos morrem ou quando pessoas mudam, casam-se, divor-
ciam-se ou mudam de emprego. É importante reconhecer que uma 
mudança ao longo de um contínuo desde a doença até o bem-estar 
é tão estressante como uma mudança do bem-estar para a doença. 
Qualquer uma dessas transições pode levar a confl itos de papel, am-
biguidade do papel, tensão do papel ou sobrecarga do papel. 

O confl ito do papel ocorre quando uma pessoa tem de assumir 
simultaneamente dois ou mais papéis que são incoerentes, contradi-
tórios ou mutuamente exclusivos. Por exemplo, quando uma mulher 
de meia-idade com fi lhos adolescentes assume a responsabilidade 
pelo cuidado de seus pais idosos, os confl itos ocorrem em relação a 
ser uma mãe para seus fi lhos e a fi lha de seus pais. Negociar um equi-
líbrio de tempo e de energia entre os fi lhos e os pais cria confl itos de 
papel. A reconhecida importância de cada papel confl itante infl uen-
cia o grau de confl ito experimentado. O papel doentio envolve as 
expectativas dos outros e da sociedade com relação a como um indi-
víduo comporta-se como doente. O confl ito de papel ocorre quando 
as expectativas da sociedade em geral (tome conta de si próprio e você 
vai fi car melhor) e as expectativas dos colegas de trabalho (precisam 
do trabalho realizado) colidem. O confl ito de cuidar de si mesmo ao 
mesmo tempo em que realiza todas as tarefas frequentemente é um 
grande desafi o. 
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A ambiguidade do papel envolve esclarecer as expectativas so-
bre o papel, o que torna as pessoas inseguras sobre o que fazer ou 
como fazê-lo, criando estresse e confusão. A ambiguidade do papel 
é comum na adolescência. Os pais, amigos e colegas pressionam os 
adolescentes a assumir papéis de adultos, embora muitos não tenham 
os recursos para avançar além do papel de uma criança dependente. A 
ambiguidade do papel também é comum em situações de emprego. 
Em organizações complexas, em rápida mudança ou altamente espe-
cializadas, os trabalhadores frequentemente fi cam inseguros sobre as 
expectativas de emprego. 

A tensão do papel combina o confl ito do papel e a ambiguidade 
do papel. Alguns expressam a tensão do papel como um sentimento 
de frustração quando uma pessoa se sente incompetente ou inade-
quada para um papel (Stuart e Laraia, 2005), como a prestação de 
cuidados a um familiar com Alzheimer. 

A sobrecarga do papel envolve ter mais papéis e responsabilida-
des dentro de um papel do que pode gerenciar. Isso é comum em um 
indivíduo que tenta sem sucesso satisfazer as exigências do trabalho 
e da família ao mesmo tempo em que se esforça para ter um tempo 
para si. Muitas vezes, durante os períodos de doença ou mudança, os 
envolvidos, quer como o que está doente ou como um outro signifi -
cativo, encontram-se com sobrecarga de papel. 

Estressores da Autoestima. Os indivíduos com autoestima 
elevada geralmente são mais resilientes e mais capazes de lidar com 
demandas e estressores do que aqueles com baixa autoestima. A baixa 
autoestima contribui para a sensação de incompletude e falta de li-
gação aos outros e às vezes resulta em depressão e desconforto ou 
ansiedade persistentes. Doença, cirurgia ou acidentes que mudam os 
padrões de vida também infl uenciam os sentimentos de autoestima. 
Doenças crônicas, como diabetes, artrite e disfunção cardíaca, exi-
gem mudanças nos padrões comportamentais aceitos e de adesão 
longa. Quanto mais a doença crônica interfere na capacidade de 
participar de atividades que contribuam para sentimentos de valori-
zação e sucesso, mais ela afeta a autoestima. 

Os estressores da autoestima variam de acordo com os estágios 
de desenvolvimento. A incapacidade percebida de satisfazer as ex-
pectativas familiares, as duras críticas, uma disciplina incoerente 
e uma rivalidade não resolvida entre irmãos reduzem o nível de 
autoestima das crianças. Baixa autoestima e eventos estressantes 
da vida nos adolescentes em idade de frequentar a faculdade são 
potenciais preditores de comportamento e pensamentos suicidas 
(Wilburn e Smith, 2005). Um momento importante do desen-
volvimento, como a gravidez, introduz estressores do autoconcei-
to exclusivos e tem implicações signifi cativas para o cuidado da 
saúde. Achados recentes sugerem que, para alguns adolescentes 
afro-americanos economicamente desfavorecidos, comportamen-
tos sexuais seguros nem sempre são valorizados e a gravidez é uma 
afi rmação da identidade étnica (Salazar e outros, 2005). A baixa 
autoestima durante a adolescência também tem consequências sig-
nifi cativas no mundo real na idade adulta, como saúde precária, 
comportamento criminoso e perspectivas econômicas limitadas, 
em comparação com adolescentes com elevada autoestima (Tr-
zesniewski e outros, 2006). A ligação entre os comportamentos 
sexuais e os relacionados com o vírus da imunodefi ciência huma-
na (HIV) em mulheres afro-americanas sugere que a autoestima 
e os comportamentos de saúde estão interligados (Sterk e outros, 
2004). Os estressores que afetam a autoestima de um adulto in-
cluem falha no trabalho e relacionamentos malsucedidos. Os es-
tressores do autoconceito em adultos idosos incluem problemas 
de saúde, declínio do estado socioeconômico, perda do cônjuge 
ou luto, a perda de apoio social e declínio na conquista de experi-
ências após aposentadoria (Quadro 27-3). 

Efeito da Família sobre o Desenvolvimento de 
Autoconceito
A família desempenha um papel fundamental na criação e na ma-
nutenção dos autoconceitos de seus membros. As crianças desen-
volvem um sentimento fundamental de quem são a partir dos 
cuidadores da família. A criança também recebe as normas aceitas 
de como pensar, sentir e comportar-se dos membros da família. Às 
vezes, os pais bem intencionados cultivam autoconceitos negativos 
nas crianças. Parte da literatura sugere que os pais são as infl uências 
mais importantes no desenvolvimento de uma criança, embora 
variações na abordagem dependam da cultura. Especifi camente, 
existe uma relação entre pais que respondem de uma maneira 
fi rme, consistente e calorosa e uma criança com autoestima positiva 
e bom desempenho escolar (Ruiz e outros, 2002). O apoio elevado 
dos pais e seu monitoramento estão relacionados com uma maior 
autoestima e menos comportamentos de risco (Parker e Benson, 
2004). Os pais que são severos, inconsistentes ou têm baixa auto-
estima frequentemente comportam-se de maneira a estimular auto-
conceitos negativos em seus fi lhos. A comunicação positiva e o 
apoio social fomentam a autoestima e o bem-estar na adolescência 
(Birndorf e outros, 2005). Para reverter um autoconceito negativo de 
um cliente, avalie primeiramente o estilo de relacionamento da 
família (Cap. 10). A família e fatores culturais algumas vezes infl uen-
ciam práticas de saúde negativas, como o tabagismo (Quadro 27-4). 
A mudança do autoconceito exige uma abordagem de prática base-
ada em evidências sustentada por toda a equipe de saúde.

Foco em Idosos
Reforço do Autoconceito 
O autoconceito é por vezes afetado negativa-
mente na vida adulta dos idosos devido a uma 
série de mudanças na vida. Porém, em alguns 
indivíduos, o envelhecimento promove uma 
melhora das estratégias de enfrentamento que protegem con-
tra o declínio de sentimentos de autoestima, apesar das mu-
danças físicas e emocionais associadas ao envelhecimento. 
As intervenções de enfermagem com o objetivo de elevar o 
autoconceito e a autoestima em idosos são fundamentais. 

Implicações para a Prática 
• Esclareça o que signifi cam as mudanças de vida e os efei-

tos sobre o autoconceito. Discuta problemas de saúde, de-
clínio do estado socioeconômico, perda do cônjuge ou luto 
e perda de apoio social após a aposentadoria. 

• Esteja alerta à preocupação com queixas físicas. Analise 
minuciosamente as queixas e, se não houver nenhuma ex-
plicação física, incentive o idoso a verbalizar necessidades 
(medo, insegurança, solidão) de maneira não física. 

• Identifi que mecanismos de enfrentamento positivos e ne-
gativos. Apoie as estratégias efi cazes.

• Incentive o contar histórias e a revisão de fotografi as antigas. 
• Transmita ao idoso que ele é digno de atenção ouvindo-o 

ativamente e aceitando seus sentimentos, sendo respei-
toso e louvando comportamentos saudáveis. 

• Proporcione um tempo adicional para concluir tarefas. Re-
force os esforços do idoso por independência. 

Dados de Collins, Smyer MA: The resilience of self-esteem in late adult-
hood: J Aging Health 17(4):471, 2005; Ebersole P e outros: Gerontologi-
cal nursing and healthy aging, ed 2, St. Louis, 2005, Mosby; e Robins 
RW e outros: Global self-esteem across the life span, Psychol Aging 
17(3): 423, 2002.

QUADRO 27-3  ✴
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O Efeito da Enfermeira sobre o    
Autoconceito do Cliente
A aceitação pela enfermeira de um cliente com um autoconceito alte-
rado ajuda a promover uma mudança positiva. Quando a aparência 
física de um cliente muda, é provável que tanto o cliente quanto a fa-
mília olhem para as enfermeiras e observem suas respostas verbais e 
não verbais e suas reações a esta mudança da aparência. As enfermeiras 
precisam ter consciência de seus próprios sentimentos, ideias, valores, 
expectativas e julgamentos. O autoconhecimento é fundamental para 
a compreensão e a aceitação dos outros. As enfermeiras precisam ava-
liar e esclarecer as seguintes questões de autoconceito de si próprias:
 
•    Pensamentos e sentimentos sobre estilo de vida, saúde e doença. 
•   Consciência de como a comunicação não verbal afeta clientes e 

famílias. 
•    Valores pessoais e expectativas e como isto afeta o cliente. 
•    Capacidade para transmitir uma atitude de não julgamento para 

os clientes. 

•    Atitudes preconcebidas com relação a diferenças culturais no auto-
conceito e na autoestima. 

Alguns clientes com uma mudança na aparência corporal ou fun-
ção são extremamente sensíveis às respostas verbais e não verbais da 
equipe de saúde. Uma abordagem positiva e prosaica ao cuidado for-
nece um modelo para o cliente e a família seguirem. As enfermeiras 
têm um efeito signifi cativo sobre os clientes por transmitirem interes-
se genuíno e aceitação. Reconhecer e incluir questões de autoconcei-
to no planejamento e prestação de cuidados infl uencia positivamente 
os desfechos para o cliente. Construir uma relação cliente-enfermeira 
confi ante e envolver de maneira adequada o cliente e a família na 
tomada de decisão irá melhorar o autoconceito. As enfermeiras indi-
vidualizam a sua abordagem destacando as necessidades exclusivas do 
cliente ou incorporando práticas de saúde ou métodos de expressão 
espiritual alternativos no plano de cuidados. 

As enfermeiras também exercem um impacto signifi cativo sobre 
a imagem corporal do cliente. Por exemplo, a imagem corporal de 
uma mulher que sofreu uma mastectomia é infl uenciada de maneira 
positiva ao se mostrar aceitação da cicatriz da mastectomia. Por outro 
lado, uma enfermeira que apresenta uma expressão facial de choque 
ou repulsa contribuirá para que a mulher desenvolva uma imagem 
corporal negativa. Os clientes assistem de perto às reações dos outros 
às suas feridas e cicatrizes e é muito importante para a enfermeira 
monitorar as respostas em direção ao cliente. Declarações como “Esta 
ferida está cicatrizando muito bem” ou “Este tecido está com uma 
aparência saudável” são muito positivas para a imagem corporal do 
cliente. Comportamentos não verbais ajudam a transmitir o nível de 
cuidado que existe para um cliente e afetam a autoestima (Fig. 27-4). 
Preveja reações pessoais, reconheça-as e concentre-se no cliente, e 
não na tarefa ou situação desagradável. As enfermeiras que se colo-
cam no lugar do cliente irão incorporar medidas para aliviar o emba-
raço, a frustração, a raiva e a negação. 

Medidas preventivas, a detecção precoce e o tratamento adequa-
do minimizam a intensidade dos estressores da autoestima e os efeitos 
potenciais para o cliente e a família. Aprenda a projetar intervenções 
específi cas de autoconceito que se adaptem ao perfi l do cliente para 
fatores de risco. É essencial avaliar a percepção de um problema pelo 
cliente e trabalhar de maneira colaborativa para resolver questões 
de autoconceito. Por exemplo, a autoestima e as práticas de com-
portamento de alto risco para HIV foram ligadas em um estudo de 
mulheres afro-americanas predominantemente urbanas (Sterk e ou-

Prática Baseada em Evidências

Autoconceito e Risco do Tabagismo
Resumo das Evidências
O tabagismo por mulheres jovens é uma preo-
cupação crescente de saúde. A decisão de fu-
mar é talvez um refl exo das questões de auto-
conceito e é possivelmente infl uenciada pela 
cultura. A conscientização dos fatores de risco é essencial 
para a implementação de cuidado da saúde preventivo em 
uma variedade de situações de enfermagem. 

O objetivo deste estudo de 10 anos foi identifi car precoce-
mente os preditores do tabagismo diário em mulheres jovens. 
Este estudo de 1.213 meninas negras e 1.166 meninas brancas 
revelou que as meninas brancas apresentavam maior risco de 
se tornarem fumantes diárias do que as meninas negras. Os 
preditores iniciais do tabagismo diário incluíam educação 
familiar, casas com apenas uma família, ingestão de álcool 
aos 11 a 12 anos de idade, impulso maior por magreza aos 11 
a 12 anos de idade, conduta comportamental inferior aos 11 a 
12 anos de idade e um aumento percebido do estresse a partir 
dos 10 a 11 anos de idade até os 12 a 13 anos de idade. 

Aplicação à Prática da Enfermagem 
• Preocupações com peso corporal, assim como fatores fa-

miliares, do ambiente social e comportamentais, são 
questões importantes para abordar com pré-adolescentes. 

• As enfermeiras precisam implementar métodos efi cazes, 
saudáveis e realistas de controle de peso para meninas ado-
lescentes; técnicas incluem a promoção de diversão, ativi-
dade física orientada para família e eliminação da dieta. 

• Uma ação prioritária de enfermagem é a avaliação das estraté-
gias de enfrentamento da criança e do adolescente; técnicas 
apropriadas, como comunicação efi caz, resolução de confl itos 
e gestão do estresse, devem ser ensinadas às crianças. 

• A identifi cação dos fatores de risco para uso precoce de 
drogas e de álcool, incluindo a predisposição genética e o 
ambiente familiar, precisa ser uma prioridade para os 
prestadores de cuidados.

Referência 
Voorhees CC e outros: Early predictors of daily smoking in 
young women: the National Heart, Lung, and Blood Institute 
growth and health study, Prev Med 34:616, 2002.

QUADRO 27-4   ✴

Figura 27-4 Enfermeiras podem usar o toque e o contato vi-
sual para aumentar a autoestima do cliente.
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tros, 2004). Os pesquisadores previram níveis de autoestima nestas 
mulheres “em risco” pela raça, religião, experiências da infância com 
negligência emocional, o número de problemas sofridos relacionados 
com dinheiro, bem como o número de problemas relacionados com 
drogas. Assim, é necessário um conjunto diferente de intervenções 
para que este grupo de clientes incorpore componentes de constru-
ção de autoestima e melhore os desfechos de saúde. 

Pensamento Crítico
O pensamento crítico bem-sucedido exige síntese de conhecimentos, 
experiências, de informações recolhidas junto dos clientes e suas fa-
mílias, atitudes de pensamento crítico e padrões profi ssionais e éti-
cos. O julgamento clínico sólido exige a previsão e garantia das in-
formações necessárias, à análise de dados e tomar decisões adequadas 
com relação aos cuidados do cliente. 

No caso do autoconceito, é essencial integrar os conhecimentos 
de enfermagem e de outras disciplinas, incluindo a teoria de auto-
conceito, princípios da comunicação e uma consideração de fatores 
culturais e de desenvolvimento. A experiência prévia no cuidado de 
clientes com alterações no autoconceito ajuda no cuidado indivi-
dualizado. O autoconceito infl uencia profundamente a resposta de 
uma pessoa à doença. Uma abordagem com pensamento crítico ao 
cuidado da saúde é essencial. O processo de enfermagem é contí-
nuo até que o autoconceito do cliente seja melhorado, restaurado 
ou mantido. 

O Autoconceito e o Processo 
de Enfermagem 

✦Coleta de Dados
A coleta de dados sobre o autoconceito e a autoestima, primeira-
mente deve-se enfocar cada componente do autoconceito (identi-
dade, imagem corporal e desempenho do papel). A avaliação deve 
incluir comportamentos sugestivos de um autoconceito ou autoes-
tima alterados (Quadro 27-5), estressores reais e potenciais do auto-
conceito (Fig. 27-3) e padrões de enfrentamento. Recolher dados de 
avaliação abrangentes exige uma síntese crítica de informações pro-
venientes de várias fontes (Fig. 27-5). Além do questionamento di-
reto (Quadro 27-6), as enfermeiras reúnem uma grande parte dos 
dados relacionados com o autoconceito por meio da observação do 
comportamento não verbal do cliente e prestando atenção ao conte-
údo da conversa do cliente. Tome notas sobre a maneira pela qual os 
clientes falam sobre as pessoas nas suas vidas, porque isso irá fornecer 
indícios de relações estressantes e de suporte, bem como de papéis 
importantes assumidos pelo cliente. Usando o conhecimento dos 
estágios de desenvolvimento para determinar quais áreas têm proba-
bilidade de ser importantes para o cliente, obtenha informações so-
bre esses aspectos da vida das pessoas. Por exemplo, pergunte a um 
cliente de 70 anos de idade sobre sua vida e o que é importante para 
ele. A conversa do indivíduo provavelmente irá fornecer dados rela-
tivos ao desempenho do papel, identidade, autoestima, estressores e 
padrões de enfrentamento. 

Comportamentos de Enfrentamento. A avaliação da enfer-
magem também inclui consideração de comportamentos anteriores 
de enfrentamento, a natureza, o número e a intensidade dos estres-

sores e os recursos internos e externos do cliente. O conhecimento 
de como um cliente lidou com estressores no passado fornece uma 
percepção do estilo de enfrentamento do cliente. Os clientes não 
abordam todas as questões da mesma maneira, mas eles frequente-
mente usam um padrão familiar de enfrentamento para estressores 
recém-encontrados. Identifi que estratégias de enfrentamento ante-
riores para determinar se esses padrões contribuíram para o funcio-
namento saudável ou criaram mais problemas. Por exemplo, o uso 
de drogas ou álcool durante momentos de estresse frequentemente 
gera mais estressores (Cap. 31). 

Outras Pessoas Signifi cativas. Explorar os recursos e van-
tagens, tais como a disponibilidade de outros signifi cativos ou uso ante-
rior de recursos da comunidade, é importante na formulação de um 
plano de cuidado realista e efi caz. Informações valiosas são obtidas de 
conversas com a família e outros signifi cativos. Os outros signifi cativos 
às vezes têm percepções sobre a maneira como a pessoa lida com os es-
tressores. Eles também têm conhecimento sobre o que é importante para 

QUADRO 27-5 Comportamentos Sugestivos de 
Alterações do Autoconceito 

• Prevenção de contato visual
• Postura curvada
• Aparência despenteada
• Excessivamente apologético
• Discurso hesitante
• Excessivamente crítico ou irritado
• Choro frequente ou inadequado
• Autoavaliação negativa
• Excessivamente dependente
• Hesitante para expressar opiniões e pareceres 
• Falta de interesse no que está acontecendo 
• Atitude passiva 
• Difi culdade na tomada de decisões

Natureza do Problema 
• Como você se descreveria? 
• Que aspectos da sua aparência você gosta? 
• Fale-me sobre as coisas que fazem com que você se sinta 

bem consigo mesmo. 
• Fale-me sobre seus principais papéis. Qual seu nível de 

efi cácia na realização de cada um destes papéis? 

Início e Duração
• Quando você começou a pensar ou sentir-se de maneira 

diferente sobre si mesmo? 
• Há quanto tempo você luta com _____ (especifi car identidade, 

imagem corporal, desempenho de papel ou autoestima)? 
• Você se lembra de um momento em que se sentiu bem con-

sigo mesmo? 

Efeito sobre o Cliente 
• Diga-me como seu autoconceito afeta sua capacidade de 

cuidar de si mesmo. 
• Qual o impacto que sua autoestima tem sobre relacionamentos? 
• De que maneira a sua autoestima afeta outras áreas da sua vida?

QUADRO 27-6   ✴ ✦Perguntas de Avaliação da 
Enfermagem
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Figura 27-5 Modelo de pensamento crítico para coleta 
de dados do autoconceito.

Baixa Autoestima Situacional
Atividades de Avaliação Características Defi nidoras
Peça ao cliente para expli-

car pensamentos e senti-
mentos sobre si.

O cliente está choroso e relata 
pensamentos negativos sobre 
si mesmo. O cliente relata não 
querer receber visitas.

Observe comportamento do 
cliente e pergunte à famí-
lia se ele está sofrendo 
mudanças emocionais ou 
comportamentais.

O cônjuge descreve recolhi-
mento e evitação de intimi-
dade. O cônjuge afi rma que 
esposa é incapaz de tomar 
decisões.

Identifi que se o cliente teve 
problemas de autoestima 
no passado e seus pla-
nos para melhorar a au-
toestima.

A cliente nega qualquer pro-
blema de autoestima desde a 
adolescência. Ela descreve 
desejo de trazer seu marido 
para um conselheiro para dis-
cutir maneiras dele apoiá-la 
em seu retorno para uma alta 
autoestima.

QUADRO 27-7   ✴ ✦Processo de Diagnóstico 
de Enfermagem 

o autoconceito da pessoa. A maneira como um outro signifi cativo fala 
sobre o cliente e o comportamento não verbal deste outro fornecem 
informações sobre o tipo de apoio disponível para o cliente. 

Expectativas do Cliente. Outro fator importante na avaliação 
do autoconceito são as expectativas da pessoa. Perguntar para o 
cliente como as intervenções vão fazer a diferença fornece as infor-
mações úteis sobre as expectativas do cliente. É também uma opor-
tunidade para discutir as metas do cliente. Por exemplo, uma enfer-
meira trabalhando com um cliente que está sofrendo de ansiedade 
relacionada a um exame diagnóstico próximo pergunta ao cliente 
sobre suas expectativas em relação ao exercício de relaxamento que 
estão praticando juntos. A resposta do cliente fornece à enfermeira 
informações preciosas sobre as crenças e atitudes do cliente quanto à 
efi cácia das intervenções, bem como a necessidade potencial de mo-
difi car a abordagem de enfermagem. 

✦Diagnóstico de Enfermagem
Considere cuidadosamente os dados da avaliação para identifi car as 
áreas problemáticas potenciais ou reais do cliente. Baseie-se em co-
nhecimentos e experiências, aplique padrões profi ssionais adequados 
e procure agrupamentos de características defi nidoras que indiquem 
um diagnóstico de enfermagem. Embora existam quatro diagnósti-
cos de enfermagem rotulados para o autoconceito alterado, a lista 
que se segue (NANDA International, 2007) também apresenta 
exemplos de autoconceito relacionados com diagnósticos: 

•    Distúrbios da imagem corporal. 
•    Tensão do papel de cuidador.
•    Distúrbios da identidade pessoal. 
•    Desempenho de papel inefi caz.
•    Disposição para autoconceito melhorado.
•    Baixa autoestima crônica. 
•    Baixa autoestima situacional.
•    Riscos para baixa autoestima situacional.

Fazer diagnósticos de enfermagem sobre autoconceito é comple-
xo. Frequentemente, dados isolados são as características defi nidoras 
para mais de um diagnóstico de enfermagem (Quadro 27-7). Por 
exemplo, um cliente expressa sentimentos de incerteza e inadequa-
ção. Estas estão características defi nidoras tanto para ansiedade como 
para baixa autoestima situacional. A percepção de que o cliente está 
demonstrando características defi nidoras de mais de um diagnóstico 
de enfermagem orienta a enfermeira reunir dados específi cos para 
validar e diferenciar o problema subjacente. Para avaliar melhor a 
possibilidade de ansiedade como o diagnóstico de enfermagem, con-
sidere se a pessoa tem alguma das seguintes características: a pessoa 
está enfrentando um aumento da tensão muscular, tremores, uma 
sensação de estar “perturbado” ou agitação? Esses sintomas sugerem 
ansiedade como o diagnóstico mais adequado. Por outro lado, se a 
pessoa manifesta uma autoavaliação predominantemente negativa, 
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como incapacidade para lidar com situações ou eventos e difi culdade 
em tomar decisões, estas características sugerem que a baixa autoestima 
situacional é mais adequada. Para ajudar ainda mais na diferenciação 
entre os dois diagnósticos demonstrados, informações sobre os aconte-
cimentos recentes na vida da pessoa e de que modo a pessoa se via no 
passado fornecem uma visão para um diagnóstico de enfermagem mais 
adequado. Conforme a enfermeira recolhe dados adicionais, em geral o 
diagnóstico de enfermagem prioritário torna-se evidente. 

Para validar o pensamento crítico quanto a um diagnóstico de enfer-
magem, compartilhe observações com o cliente e permita que o cliente 
verifi que suas percepções. Esta abordagem frequentemente resulta no 
fornecimento de dados adicionais pelo cliente, o que esclarece ainda mais 
a situação. Por exemplo, “Eu percebi que você pulou quando toquei seu 
braço. Está se sentindo inquieto hoje?” possibilita ao cliente verifi car se 
ele de fato está ansioso e descrever as suas preocupações. 

✦Planejamento 
Durante o planejamento, sintetize o conhecimento, experiência, as 
atitudes de pensamento crítico e os padrões (Fig. 27-6). O pensa-
mento crítico assegura que o plano de cuidado do cliente integra 
informações conhecidas sobre o indivíduo, bem como os principais 
elementos do pensamento crítico (veja Plano de Cuidado). É impor-
tante considerar os padrões profi ssionais especialmente ao desenvol-
ver um plano de cuidado. Estes padrões frequentemente estabelecem 
diretrizes éticas ou da prática baseada em evidências para seleção 
efi caz das intervenções de enfermagem. 

Outro método para auxiliar no planejamento do cuidado é um 
mapa conceitual. Um mapa conceitual ilustrativo (Fig. 27-7) mostra 
a relação de um diagnóstico médico, reconstrução pós-operatória de 
cicatrizes faciais graves, com quatro diagnósticos de enfermagem. O 
mapa conceitual mostra como os diagnósticos de enfermagem estão 
inter-relacionados. Ele também auxilia em mostrar as inter-relações 
entre as intervenções de enfermagem. Uma única intervenção pode 
ser efi caz para mais de um diagnóstico. 

Metas e Resultados. Desenvolva um plano de atendimento 
individualizado para cada diagnóstico de enfermagem. Trabalhe de 
maneira colaborativa com os clientes para defi nir expectativas realistas 
para o atendimento. Certifi que-se de que as metas são individualizadas 
e realistas com desfechos mensuráveis. Ao estabelecer metas, consulte 
o cliente sobre se os objetivos são atingíveis. A consulta de outros sig-
nifi cativos, médicos de saúde mental e de recursos da comunidade irá 
resultar em um plano mais abrangente e exequível. Depois que a meta 
for formulada, considere como os dados que ilustraram o problema 
mudariam se o problema fosse reduzido. Os critérios de desfecho de-
vem refl etir essas mudanças. Por exemplo, um cliente é diagnosticado 
com baixa autoestima situacional relacionada com uma demissão recente 
do trabalho. Estabelecer uma meta: “A autoestima e o autoconceito do 
cliente começarão a melhorar em 1 semana.” Exemplos de desfechos 
esperados direcionados para a meta incluem os seguintes: 

•     O cliente irá discutir um mínimo de três áreas de sua vida em que 
ela está funcionando bem. 

•     O cliente terá a possibilidade de expressar o reconhecimento de que 
a perda do seu emprego não é refl exo de seu valor como pessoa. 

•    O cliente irá participar de um grupo de apoio para profi ssionais 
desempregados. 

Estabelecendo as Prioridades. O plano de cuidado apre-
senta os objetivos, os desfechos esperados e as intervenções para um 
cliente com uma alteração no autoconceito. As intervenções ajudam 

o cliente a adaptar-se aos estressores que levam à perturbação do 
autoconceito e sustentam e reforçam o desenvolvimento de métodos 
de enfrentamento. Com frequência, um cliente percebe uma situa-
ção como devastadora e sente-se sem esperança quanto a retornar ao 
nível anterior de funcionamento. O cliente muitas vezes precisa de 
tempo para se adaptar às mudanças físicas, mas pode trabalhar em 
direção a uma melhora progressiva da autoimagem e autoestima. 

Estabelecer prioridades inclui o uso de comunicação terapêutica 
para abordar questões de autoconceito, o que assegura que a capacidade 
do cliente para abordar as necessidades físicas é maximizada. Procure por 
forças tanto no indivíduo como na família e forneça recursos e orientação 
para transformar limitações em forças. A orientação do cliente cria uma 
compreensão da normalidade de determinadas situações (p. ex., a natu-
reza de uma doença crônica, mudança nos relacionamentos ou o efeito 
de uma perda). Frequentemente, quando os clientes compreendem as 
suas situações, o seu sentimento de desespero e desamparo é menor. 

Cuidado Colaborativo. As percepções de outros signifi cativos 
são importantes e devem ser incorporadas ao plano de cuidado. In-

Figura 27-6 Modelo de pensamento crítico para plane-
jamento de autoconceito.
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Baixa Autoestima Situacional
✦P l a n o  d e  C u i d a d o  d e  E n f e r m a g e m

Sra. Johnson. A Sra. Johnson foi devidamente medicada para dor. 
A Srta. Carr se senta para discutir de que maneira a mastectomia 
afetou o autoconceito e a autoestima da Sra. Johnson.

✴

Coleta de Dados
A Sra. Johnson, uma mulher casada de 45 anos de idade que foi 
submetida a uma mastectomia radical unilateral devido a um 
câncer de mama maligno, foi encaminhada para Susan Carr, 
estudante de enfermagem. Susan concluiu a avaliação física da 

Atividades de Avaliação Achados/Características Defi nidoras*
Avalie preocupações sobre identidade (p. ex., papel sexual, fe-

minilidade). Pergunte como a perda de uma mama afetou o 
seu senso de identidade. 

A Sra. Johnson parece distante, balança a cabeça e declara, 
“Sinto-me menor como mulher. Meu marido diz que eu sou 
ainda sexy, mas eu não acredito nele”.

Observe o humor e o estado emocional da Sra. Johnson e sua 
comunicação não verbal e interações com os outros. 

A Sra. Johnson demonstra contato visual intermitente, choro 
frequente quando sozinha, puxa a camisola fi rmemente con-
tra o peito e mantém conversas superfi ciais com membros 
da família. 

Identifi que o interesse e envolvimento da Sra. Johnson em ativi-
dades de autocuidado. 

A Sra. Johnson recusa-se a tomar banho, pentear cabelo, colocar 
maquiagem e evita olhar em um espelho. Ela come menos do 
que 50% das refeições. 

Ofereça oportunidades de participar no tratamento e forneça 
cuidado de enfermagem de apoio e orientação. 

A Sra. Johnson evita olhar ou tocando seu peito e não faz per-
guntas sobre o seu estado.

*As características defi nidoras estão em negrito.

Diagnóstico de Enfermagem:  Baixa autoestima situacional relacionada à opinião negativa de si mesma, considerando-se 
menor que a totalidade após mastectomia e incerteza sobre futura identidade e papéis. 

Planejamento
Meta  Resultados Esperados (NOC)†

Autoestima
O autoconceito da Sra. Johnson vai melhorar, incluindo autoes-

tima mais positiva e capacidade de atingir o desempenho do 
papel antes da alta.

A Sra. Johnson vai verbalizar os sentimentos de autoaceitação e 
autovalorização em um período de 4 dias. 

A Sra. Johnson irá demonstrar a manutenção de necessidades 
básicas de higiene e limpeza em um período de 2 dias. 

Desempenho de Papel
A Sra. Johnson irá descrever mudanças nos papéis associadas à 

mastectomia e irá verbalizar comprometimento para avaliar os 
recursos da comunidade no dia da alta.

†Rótulos de classifi cação do resultado de Moorhead S e outros: Nursing outcomes classifi cation (NOC), ed 4, St. Louis, 2008, Mosby. 

Intervenções (NIC)‡ Justifi cativa 
Aumento da Autoestima
• Facilite um ambiente e atividades que irão aumentar autoes-

tima. 
Um relacionamento terapêutico enfermeira-cliente promove um 

resultado positivo para o cliente, inclusive o de o cliente assu-
mir a responsabilidade por seus próprios cuidados (Stuart e 
Laraia, 2005). 

• Monitore as afi rmações de autovalorização da Sra. Johnson. A enfermeira deve avaliar pensamentos e sentimentos, incluindo 
depressão, para garantir a segurança da cliente e fazer enca-
minhamentos necessários (Folse e outros, 2006). 

• Incentive maior responsabilidade por ela mesma e ajude a 
cliente a aceitar a dependência de outros, conforme o caso.  

A promoção do autocuidado aumenta o autoconceito, incluindo 
a melhora do desempenho do papel (Stuart e Laraia, 2005). 

Ampliação do Papel
• Ajude a Sra. Johnson a identifi car mudanças de papel específi -

cas trazidas pela mastectomia.
Somente depois que o problema é defi nido com precisão é pos-

sível propor escolhas alternativas (Stuart e Laraia, 2005).

‡Rótulos de classifi cação da intervenção de Bulechek GM, Butcher HK e Dochterman JM: Nursing interventions classifi cation (NIC), ed 5, St. Louis, 2008, Mosby.

Continua



Baixa Autoestima Situacional — Cont.
✦P l a n o  d e  C u i d a d o  d e  E n f e r m a g e m✴

Avaliação 
Ações da Enfermagem Resposta/Achado do Cliente Obtenção do Resultado
Pergunte à Sra. Johnson quão efi caz ela se 

sente em sua capacidade de identifi car 
e de expressar sentimentos verbal-
mente e não verbalmente. 

A Sra. Johnson relata, “Já consegui conversar 
com meu marido, até mesmo sobre as mi-
nhas preocupações de que ele não vai 
mais me considerar atraente”.

Melhora da comunicação verbal e não 
verbal observada.

Monitore mudanças nas afi rmações da 
Sra. Johnson sobre si mesma. 

A Sra. Johnson está fazendo menos comentá-
rios negativos e está avaliando a imagem 
corporal de maneira mais realista, mas con-
tinua insatisfeita com a aparência. 

Pequena melhora na autoestima; imagem 
corporal mais realista, mas continua ne-
gativa. 

Discute imagem corporal com o marido e a 
estudante de enfermagem.

Observe a participação da Sra. Johnson 
no autocuidado ligado à mastectomia. 

A Sra. Johnson assumiu a responsabilidade 
pela higiene básica; tem utilizado um espe-
lho para examinar a cicatriz da mastectomia. 

Satisfaz necessidades de autocuidado.

Peça à Sra. Johnson para identifi car recur-
sos fora do hospital.

A Sra. Johnson assumiu a responsabilidade 
pela higiene básica; tem utilizado um espe-
lho para examinar a cicatriz da mastectomia. 

Agendou participação em grupo de apoio 
para pessoas submetidas a mastectomia 
2 dias após a data programada para a alta.

Figura 27-7 Mapa conceitual para cliente que está em pós-operatório de reconstrução de várias cicatrizes faciais.
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divíduos que sofreram défi cits no autoconceito antes do episódio 
atual de tratamento frequentemente têm estabelecido um sistema de 
apoio, incluindo médicos de saúde mental, clérigos e outros recursos 
da comunidade. Antes de incluir a família, considere os desejos do 
cliente para o seu envolvimento e as normas culturais referentes a quem 
toma decisões com maior frequência na família. Os clientes que estive-
rem enfrentando ameaças ao ou alterações no autoconceito frequente-
mente benefi ciam-se de colaboração de serviços de saúde mental e recur-
sos da comunidade para promover uma maior conscientização. Os 
recursos adicionais incluem fi sioterapia, terapia ocupacional, saúde com-
portamental, serviços sociais e cuidado pastoral. O conhecimento dos 
recursos disponíveis possibilita encaminhamentos adequados. 

✦Implementação
Como ocorre com todas as etapas do processo de enfermagem, uma 
relação terapêutica enfermeira-cliente é fundamental para a fase de 
implementação. A enfermeira desenvolve as metas e os critérios do 
desfecho e, em seguida, considera as intervenções de enfermagem 
para promover um autoconceito saudável e ajudar o cliente em dire-
ção ao cumprimento das metas. Para desenvolver intervenções efi ca-
zes de enfermagem, considere o diagnóstico de enfermagem e indi-
vidualize intervenções que abordem o diagnóstico. Colaborar com os 
membros da equipe de saúde irá maximizar a abrangência da abor-
dagem às questões de autoconceito. Independentemente do local de 
atendimento de saúde, é importante trabalhar com os clientes e suas 
famílias ou outros signifi cativos para promover um autoconceito 
saudável. Por exemplo, selecione intervenções de enfermagem que 
ajudem os clientes a recuperar ou restaurar os elementos que contri-
buem para um senso forte e seguro de si mesmo. As abordagens es-
colhidas irão variar em função do nível dos cuidados necessários. 

Promoção da Saúde. Trabalhe com os clientes para ajudá-los a 
desenvolver comportamentos de estilo de vida saudáveis que contri-
buam para um autoconceito positivo. As medidas que apoiam a adapta-
ção ao estresse, tais como alimentação adequada, exercícios físicos regu-
lares dentro da capacidade do cliente, sono e repouso adequados e 
práticas de redução de estresse, contribuem para um autoconceito sau-
dável. As enfermeiras estão em uma posição exclusiva de identifi car as 
práticas de estilo de vida que colocam o autoconceito de uma pessoa em 
risco ou são sugestivas de autoconceitos alterados. Por exemplo, um jo-
vem professor vai a uma clínica, com queixa de não conseguir dormir e 
sofrer ataques de ansiedade. Ao agrupar a história de enfermagem, sur-
gem as práticas de estilo de vida, como muito pouco descanso, um 
grande número de mudanças de vida que ocorreram simultaneamente e 
uso excessivo de álcool. Esses dados, quando tomados em conjunto, são 
sugestivos de distúrbio potencial ou real do autoconceito. Determine a 
forma como o cliente vê os vários elementos do estilo de vida para faci-
litar a percepção, pelo cliente, de seus comportamentos, e para encami-
nhar ou fornecer a orientação em saúde necessária. 

Cuidado Agudo. No caso de cuidados agudos, alguns clientes 
sofrem potenciais ameaças ao seu autoconceito devido à natureza do 
tratamento e aos procedimentos diagnósticos. Ameaças ao autoconceito 
de uma pessoa frequentemente resultam em ansiedade e/ou medo. Inú-
meros estressores, incluindo diagnósticos desconhecidos, necessidade de 
modifi car o estilo de vida e mudanças no funcionamento, estão frequen-
temente presentes e a enfermeira precisa abordá-los. Em situações de 
cuidado agudo, frequentemente existe mais de um estressor, aumen-
tando assim o nível global de estresse para o cliente e a família. 

As enfermeiras, na realização de cuidados agudos, também en-
contram clientes que enfrentam a necessidade de se adaptar a uma 

imagem corporal alterada, como resultado de cirurgia ou de outra 
alteração física. Pelo fato de ser difícil abordar essas necessidades no 
cuidado agudo, acompanhamento e encaminhamento adequados, 
incluindo cuidado domiciliar, são essenciais. Mantenha-se sensível ao 
nível de aceitação da mudança pelo cliente. Forçar o confronto com 
a mudança antes de o cliente estar pronto provavelmente irá atrasar 
a aceitação da pessoa. Sinais de que uma pessoa está receptiva a essa 
visita incluem perguntas relacionadas com a maneira de gerenciar 
um determinado aspecto do que aconteceu ou de olhar para a área 
da mudança. Quando o cliente se mostra disponível para integrar a 
mudança corporal em seu autoconceito, informe a ele sobre grupos 
que estão disponíveis e faça o contato inicial. 

Cuidado Restaurador e Contínuo. Frequentemente, em um 
ambiente de cuidado domiciliar, uma enfermeira tem mais de uma 
oportunidade de trabalhar com um cliente para atingir a meta de 
conseguir um autoconceito mais positivo. Intervenções destinadas a 
ajudar um cliente a alcançar a meta de se adaptar a mudanças no 
autoconceito ou de obter um autoconceito positivo baseiam-se na 
premissa de que o cliente primeiramente desenvolve uma percepção 
e autoconscientização sobre os problemas e estressores e, em seguida, 
age para resolver os problemas e lidar com os estressores. Incorpore 
essa abordagem ao ensino do cliente para alterações no autoconceito, 
incluindo baixa autoestima situacional, que às vezes está presente em 
situações de cuidado domiciliar (Quadro 27-8). 

Aumente a autoconsciência do cliente ao possibilitar que ele ex-
plore abertamente os seus pensamentos e sentimentos. Uma interven-

Alterações no Autoconceito 
Objetivo 
• Baixa autoestima situacional será reduzida 

em situação de cuidado domiciliar. 

Estratégias de Ensino
• Estimule oportunidades para o cliente cui-

dar de si mesmo. 
• Obtenha percepções do cliente dos pontos fortes e fracos. 
• Expresse verbalmente e através de seu comportamento 

que o cliente é responsável pelo comportamento. 
• Identifi que os estressores relevantes com o cliente e peça 

a avaliação deles. 
• Explore as respostas de enfrentamento dos problemas 

adaptativas e não adaptativas. 
• Identifi que colaborativamente soluções alternativas; in-

centive alternativas não tentadas anteriormente. 
• Continue a reforçar pontos fortes e sucessos. 

Avaliação 
• Confi rme percepção de e o uso real de habilidades de co-

municação melhoradas
• Observe o nível de participação nas decisões que afetam 

o cuidado. 
• Observe o estabelecimento de uma rotina simples pelo 

cliente. 
• Observe o cliente tomar as medidas necessárias para alte-

rar respostas de enfrentamento não adaptativas e manter 
as adaptativas. 

• Confi rme com o cliente e a família como aplicar novos re-
cursos de enfrentamento para mudança contínua. 

Modifi cado de Stuart GW, Laraia MT: Principles and practice of psychi-
atric nursing, ed 8, St. Louis, 2005, Mosby.

QUADRO 27-8  ✴ Educação em Saúde
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OBJETIVOS

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a:
• Explicar os princípios e mecanismos da termorregulação.
• Descrever medidas de enfermagem que promovam perda e 

conservação de calor.
• Discutir alterações fi siológicas associadas à febre.
• Avaliar corretamente as temperaturas timpânica, oral, retal e 

axilar.
• Avaliar corretamente pulso, respiração, saturação de oxigênio 

e pressão arterial.
• Explicar a fi siologia da regulação normal da pressão arterial, 

pulso, saturação de oxigênio e respiração.
• Descrever fatores que causam variações na temperatura corporal, 

pulso, saturação de oxigênio, respiração e pressão arterial.

• Descrever as variações culturais e étnicas na determinação da 
pressão arterial.

• Identifi car intervalos de variação de valores aceitáveis de 
sinais vitais para um lactente, uma criança e um adulto.

• Explicar as variações nas técnicas utilizadas para avaliar sinais 
vitais em lactente, crianças e adultos.

• Descrever os benefícios e as precauções que envolvem a 
automedição da pressão arterial.

• Identifi car o momento em que os sinais vitais devem ser 
verifi cados.

• Registrar e informar corretamente as medições dos sinais vitais.
• Delegar corretamente a medição de sinais vitais.

TERMOS-CHAVE

Afebril, p. 507
Antipiréticos, p. 518
Bradicardia, p. 527
Celsius, p. 509
Condução, p. 505
Convecção, p. 505
Débito cardíaco, p. 520
Défi cit de pulsão, p. 527
Diaforese, p. 505
Difusão, p. 528
Disritmia, p. 527
Esfi gmomanômetro, p. 543
Eupneia, p. 529
Evaporação, p. 505
Exaustão térmica, p. 508
Fahrenheit, p. 509
Febre de origem 

desconhecida (FOD),   
p. 507

Febre, p. 507
Febril, p. 507
Hematócrito, p. 536
Hipertensão, p. 537
Hipertermia maligna,   

p. 507
Hipertermia, p. 507
Hipotálamo, p. 504
Hipotensão ortostática,   

p. 538
Hipotensão postural, p. 538
Hipotensão, p. 538
Hipotermia, p. 508
Hipoxemia, p. 528
Insolação, p. 507
Intervalo auscultatório, p. 546
Perfusão, p. 528
Pirexia, p. 507
Pirógenos, p. 507

502

Pressão arterial, p. 536
Pressão de pulsação, p. 536
Pressão diastólica, p. 536
Pressão sistólica, p. 536
Pulso radial, p. 521
Radiação, p. 505
Sinais vitais, p. 503
Taquicardia, p. 527
Taxa metabólica basal 

(TMB), p. 504
Temperatura corpórea 

central, p. 504
Termogênese sem tremor,  

p. 505
Termorregulação, p. 504
Tremor, p. 504
Ulceração produzida pelo 

frio, p. 508
Ventilação, p. 528
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As medidas de temperatura, pulso, pressão arterial (PA), frequên-
cia respiratória e saturação de oxigênio são as mais frequente-

mente obtidas pelos prestadores de cuidado da saúde. Como indica-
dores do estado de saúde, essas medidas indicam a efi ciência das 
funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Devido 
à sua importância, são referidas como sinais vitais. A dor, um sintoma 
subjetivo, também é um sinal vital frequentemente medido junta-
mente com os demais sinais vitais (Cap. 43). A medida dos sinais vitais 
fornece dados para determinar o estado usual da saúde do cliente 
(dados basais). Muitos fatores, como a temperatura do ambiente, o 
esforço físico do cliente e os efeitos de uma doença, causam alterações 
nos sinais vitais, algumas vezes fora dos limites de variação aceitáveis. 
Uma mudança nos sinais vitais indica uma mudança na função fi sio-
lógica. A determinação dos sinais vitais fornece dados para identifi car 
diagnósticos de enfermagem, para implantar intervenções planejadas e 
para avaliar os resultados da assistência. Uma alteração dos sinais vitais 
sinaliza a necessidade de intervenção médica ou da enfermagem.

Os sinais vitais são um modo efi ciente e rápido de monitorar a 
condição do cliente ou de identifi car problemas e avaliar a resposta do 
cliente a uma intervenção. Quando você aprende as variáveis fi siológi-
cas que infl uenciam os sinais vitais e reconhece a relação entre as altera-
ções dos sinais vitais com outros achados de uma avaliação física, você 
pode determinar precisamente os problemas de saúde do cliente. Você 
utiliza as técnicas básicas de inspeção, palpação e auscultação para ob-
ter os sinais vitais. Essas habilidades são simples, porém não devem ser 
menosprezadas. Técnicas de medições cuidadosas garantem descober-
tas acuradas. Os sinais vitais e outras medidas fi siológicas constituem a 
base para a resolução de um problema clínico.

Diretrizes para Medição dos 
Sinais Vitais
Os sinais vitais fazem parte do banco de dados da avaliação (histó-
rico) (Quadro 32-1). Você inclui os sinais vitais em uma avaliação 
física completa (Cap. 33), ou consegue obtê-los individualmente 
para avaliar a condição do cliente. O estabelecimento de um banco 
de dados de sinais vitais durante o exame físico rotineiro servirá de 
base para avaliações futuras. As necessidades e a condição do cliente 
determinam quando, onde, como e por quem os sinais vitais serão 
verifi cados. Você precisa ser capaz de medir os sinais vitais correta-
mente ou de delegar apropriadamente a sua medição. Na obtenção 
dos sinais vitais, você precisa entender e interpretar os valores, comu-
nicar as descobertas de forma apropriada e começar as intervenções 
conforme a necessidade. Use as seguintes diretrizes para incorporar 
as medições dos sinais vitais na prática de enfermagem:

•    A enfermeira que cuida de um cliente é responsável pela mensu-
ração dos sinais vitais. Você pode delegar a mensuração de sele-
cionados sinais vitais (i.e., em clientes estáveis). Entretanto, você 
precisa analisar os sinais vitais para interpretar seu signifi cado e 
tomar decisões sobre as intervenções.

•     Certifi que-se de que os equipamentos estejam funcionando e sejam 
adequados ao tamanho e à idade do cliente. Equipamentos utiliza-
dos na determinação dos sinais vitais (p.ex., termômetro) precisam 
funcionar adequadamente para garantir medições acuradas. 

•     Selecione o equipamento com base nas condições e características 
do cliente (p.ex., não use manguito tamanho adulto para medir a 
pressão arterial de uma criança). 

•   Conheça a variação usual dos sinais vitais do cliente. Os valores 
usuais de um cliente muitas vezes são diferentes da variação acei-

tável para a idade ou o estado físico. Os valores usuais de um 
cliente servem de base para a comparação com os valores das úl-
timas medições. Assim, você será capaz de detectar uma alteração 
na condição do cliente com o passar do tempo.

•    Aprenda a história da saúde e doença do cliente, terapias e medi-
cações prescritas. Algumas doenças ou tratamentos causam mu-
danças previsíveis dos sinais vitais. Algumas medicações afetam 
um ou mais sinais vitais.

•     Controle ou minimize fatores ambientais que afetam os sinais vi-
tais. Por exemplo, medir a temperatura do cliente em um quarto 
quente e úmido pode resultar na obtenção de um valor que não 
indica a verdadeira condição do cliente.

•    Utilize uma abordagem organizada e sistemática quando for de-
terminar os sinais vitais. Cada procedimento requer uma aborda-
gem passo-a-passo para garantir acuracidade.

•    Com base nas condições do cliente, colabore com os prestadores 
de cuidado da saúde para decidir a frequência com que os sinais 
vitais devem ser verifi cados. No hospital, o prestador de cuida-
do da saúde irá ordenar uma frequência mínima de determina-
ção dos sinais vitais para cada cliente. Seguindo-se à cirurgia 
ou ao tratamento, você determina os sinais vitais com maior 
frequência para detectar complicações. No cenário clínico ou 
ambulatorial, você verifi ca os sinais vitais antes que os presta-
dores de cuidado da saúde examinem o cliente e após qualquer 
procedimento invasivo. À medida que as condições físicas de 
um cliente pioram, muitas vezes é necessário monitorar os si-
nais vitais a cada 5 a 10 minutos. A enfermeira é responsável 
pelo julgamento da necessidade de medições mais frequentes 
(Quadro 32-2). 

•    Use as medições dos sinais vitais para determinar indicações para 
administração de medicamentos. Por exemplo, você dá certas 
drogas cardíacas somente diante de uma variação dos valores de 
pulso ou de pressão arterial. Administre antipiréticos quando a 
temperatura estiver elevada e fora dos limites de variação aceitá-
veis para o cliente. Não administre estas drogas se as determina-
ções dos sinais vitais indicarem que as medidas estão dentro de 
uma faixa específi ca de variação aceitável.

•    Analise os resultados da medição dos sinais vitais. Estes não de-
vem ser interpretados isoladamente. Você também precisa conhe-
cer os sinais ou sintomas físicos relacionados, e estar ciente do 
atual estado de saúde do cliente.

•    Verifi que e comunique alterações signifi cativas dos sinais vitais. 
Documente os sinais vitais e comunique as informações àqueles 
que cuidam do cliente. As medições basais permitem à enfer-
meira identifi car alterações dos sinais vitais. O aparecimento de 

QUADRO 32-1 Sinais Vitais: Variações Aceitáveis 
para Adultos

Variação da Temperatura: 36° a 38°C (96,8° a 100,4°F)
Média oral/timpânica: 37°C (98,6°F)
Média retal: 37,5°C (99,5°F)
Média axilar: 36,5°C (97,7°F)

Pulso
60 a 100 batidas por minuto

Respirações
12 a 20 respirações por minuto

Pressão Arterial
Média: <120/80
Pressão de pulso: 30 a 50 mmHg
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um sinal vital possivelmente anormal incentiva a repetição da 
medição por outra enfermeira ou pelo prestador de cuidado da 
saúde. Informe à enfermeira ou ao prestador de cuidado da saúde 
responsável sobre o achado.

•    Desenvolva um plano de ensino para instruir o cliente ou a pessoa 
que cuida dele sobre a medição dos sinais vitais e sobre o signifi ca-
do de seus achados.

Temperatura Corpórea
Fisiologia
A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor 
produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido 
para o ambiente externo.

Calor produzido – Calor perdido = Temperatura corpórea

Apesar dos extremos nas condições ambientais e na atividade física, 
nos seres humanos os mecanismos de controle da temperatura mantêm 
a temperatura corpórea central (temperatura dos tecidos profundos) 
relativamente constante (Fig. 32-1). Entretanto, a temperatura superfi -
cial varia, dependendo da circulação sanguínea na pele e da quantidade 
de calor perdido para o meio ambiente externo. Devido a estas perdas de 
temperatura na superfície, a temperatura aceitável para os seres humanos 
varia de 36°C a 38°C (96,8° a 100,4°F). Os tecidos corporais e as células 
funcionam melhor dentro de um intervalo estreito de temperatura.

O local onde a temperatura é medida (oral, retal, axilar, membrana 
timpânica, artéria temporal, esofágica, artéria pulmonar ou até mesmo a 
bexiga urinária) é um fator que determina a temperatura do cliente. Para 
adultos jovens saudáveis, a temperatura oral média é de 37°C (98,6°F). 
Na prática clínica, você aprenderá a variação de temperatura individual 
dos clientes. Uma única temperatura nunca é normal para todos.

A medição da temperatura do corpo é realizada com a fi nalidade de 
obter uma temperatura média representativa central dos tecidos corpo-
rais. Os locais que refl etem temperaturas centrais são indicadores mais 
confi áveis da temperatura corporal do que os locais que refl etem a tem-
peratura superfi cial (Quadro 32-3). Além disso, o valor de temperatura 
obtido muitas vezes difere, dependendo do local da medição.

Regulação. Mecanismos fi siológicos e comportamentais regulam 
o equilíbrio entre calor perdido e calor produzido, ou a termorregu-
lação. Para que a temperatura corpórea permaneça constante e 
dentro de um intervalo de variação aceitável, mecanismos do corpo 
devem manter a relação entre a produção e a perda de calor. Esta 
relação é regulada por mecanismos neurológicos e cardiovasculares. 
Aplique os conhecimentos sobre o controle da temperatura para 
promover sua regulação.

Controle Neural e Vascular. O hipotálamo, localizado entre 
os hemisférios cerebrais, controla a temperatura corporal do mesmo 
modo como um termostato trabalha em casa. Uma temperatura con-
fortável é a “temperatura ideal”, defi nida para operação do sistema de 
aquecimento. Em casa, uma queda da temperatura do ambiente ativa a 
fornalha, enquanto um aumento na temperatura desliga este sistema. 

O hipotálamo percebe alterações mínimas da temperatura do cor-
po. O hipotálamo anterior controla a perda de calor e o hipotálamo 
posterior, a produção de calor. Quando as células nervosas do hipo-
tálamo se tornam aquecidas além da temperatura ideal, impulsos são 
enviados para reduzir a temperatura corporal. Os mecanismos de perda 
de calor incluem sudorese, vasodilatação (alargamento) das veias san-
guíneas e inibição da produção de calor. O organismo redistribui o 
sangue para as veias superfi ciais para promover a perda de calor.

Se o hipotálamo posterior percebe que a temperatura do cor-
po está abaixo da temperatura ideal, o organismo dá início a me-
canismos de conservação de calor. A vasoconstrição (estreitamento) 
das veias sanguíneas reduz a corrente sanguínea na pele e nas extre-
midades. Uma produção de calor compensatória é estimulada pela 
contração muscular voluntária e por tremores musculares. Quando a 
vasoconstrição é inefi ciente na prevenção de perda adicional de calor, 
os tremores começam. Uma doença ou trauma no hipotálamo ou 
na medula espinal, a qual transmite mensagens hipotalâmicas, causa 
alterações graves no controle da temperatura.

Produção de Calor. A termorregulação depende do funcio-
namento normal de processos de produção de calor. O calor pro-
duzido pelo corpo é um coproduto do metabolismo, o qual é uma 
reação química em todas as células do corpo. Os alimentos são a 
fonte primária de combustível para o metabolismo. Atividades que 
requerem reações químicas adicionais aumentam a taxa metabólica. 
À medida que o metabolismo aumenta, há produção adicional de 
calor. Quando o metabolismo diminui, a produção de calor também 
diminui. A produção de calor ocorre durante o período de descanso, 
na realização de movimentos voluntários, no tremor involuntário e 
na termogênese sem tremores.

•    O metabolismo basal contribui para o calor produzido pelo corpo 
durante o descanso absoluto. A taxa metabólica basal (TMB) 
média depende da área de superfície corporal. Os hormônios da 
tireoide também afetam a TMB. Através da promoção da que-
bra de glicose e gordura do organismo, os hormônios da tireoide 
aumentam a taxa de reações químicas em quase todas as células 
do organismo. Quando grandes quantidades de hormônios da 
tireoide são secretadas, a TMB pode aumentar 100% acima do 
normal. A ausência de hormônios da tireoide corta a TMB pela 
metade, causando uma redução da produção de calor. O hor-
mônio do sexo masculino, a testosterona, aumenta a TMB. Os 
homens têm uma TMB mais alta que a das mulheres. 

•    Movimentos voluntários, tais como atividade muscular durante o 
exercício, requerem energia adicional. A taxa metabólica aumen-
ta durante a atividade, algumas vezes levando à produção de calor 
a aumentar 50 vezes acima do normal.

•    O tremor é uma resposta involuntária do organismo às diferenças 
de temperaturas corporais. O movimento do músculo esqueléti-
co durante o tremor requer uma energia considerável. O tremor 

QUADRO 32-2 Quando Medir os Sinais Vitais

• Na admissão aos serviços de cuidado da saúde
• Quando avaliar o cliente em visitas de cuidado domiciliar
• No hospital, em esquema de rotina conforme prescrições 

do prestador de cuidado da saúde ou os padrões de prática 
do hospital

• Antes e após um procedimento cirúrgico ou um procedi-
mento diagnóstico invasivo

• Antes, durante e após uma transfusão de produtos do san-
gue

• Antes, durante e após a administração de medicamentos ou 
terapias que afetam as funções de controle cardiovascular, 
respiratório ou de temperatura

• Quando as condições físicas gerais do cliente são alteradas 
(p.ex., perda da consciência ou aumento da intensidade da dor)

• Antes e após intervenções de enfermagem que infl uenciam 
um sinal vital (p.ex., antes da deambulação de um cliente 
previamente em repouso, ou antes que um cliente realize 
exercícios com amplitude de movimentos)

• Quando o cliente informa sintomas inespecífi cos de afl ição 
física (p.ex., sentindo-se “engraçado” ou “diferente”)
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algumas vezes causa um aumento de quatro a cinco vezes na pro-
dução de calor normal. O calor que é produzido ajuda na equa-
lização da temperatura corpórea e, com isso, o tremor cessa. Em 
clientes vulneráveis, os tremores esgotam gravemente as fontes de 
energia, resultando em uma deterioração fi siológica ainda maior. 

•   A termogênese sem tremor ocorre primariamente em recém-
nascidos. Como os recém-nascidos não são capazes de tremer, 
uma quantidade limitada de tecido vascular marrom, presente ao 
nascimento, é metabolizada para a produção de calor.

Perda de Calor. A perda e a produção de calor ocorrem simul-
taneamente. A estrutura da pele e sua exposição ao meio ambiente 
resultam em uma perda normal e constante de calor por radiação, 
condução, convecção e evaporação.

Radiação é a transferência de calor da superfície de um objeto 
para a superfície de outro sem o contato direto entre ambas. Até 85% 
da área de superfície do corpo humano irradia calor para o meio 
ambiente. A vasodilatação periférica aumenta a circulação sanguínea 
dos órgãos internos para a pele, para aumentar a perda de calor por 
radiação. A vasoconstrição periférica minimiza a perda de calor por 
irradiação. A radiação aumenta ao mesmo tempo em que a diferença 
de temperatura entre os objetos aumenta. Entretanto, se o meio am-
biente está mais quente que a pele, o corpo absorve o calor do meio 
por radiação.

A posição do cliente aumenta a perda de calor (p.ex., fi car em pé 
expõe uma área de superfície maior, enquanto deitado em posição 
fetal minimiza a irradiação). Ajude a promover a perda de calor por 
radiação por meio da remoção de roupas ou cobertores. Cobrir o 
corpo com roupas escuras, de tecido de malha fechada, reduz a quan-
tidade de calor perdida por radiação.

Condução é a transferência de calor de um objeto para outro, 
onde há contato direto entre ambos. Sólidos, líquidos e gases condu-
zem o calor através do contato. Quando a pele quente toca um objeto 
mais frio, calor é perdido. A condução normalmente contribui para 
a perda de uma pequena quantidade de calor. Aplicar uma compres-

sa ou um banho gelado no cliente com uma roupa fresca, aumenta 
a perda condutiva de calor. A sobreposição de diversas camadas de 
coberta reduz a perda condutiva de calor. O corpo ganha calor por 
condução quando entra em contato com materiais mais quentes que 
a temperatura da pele (p.ex., aplicação de almofada de aquatermia). 

Convecção é a transferência de calor para outro lugar pela circu-
lação de ar. Um ventilador promove perda de calor por convecção. 
A perda convectiva de calor aumenta quando a pele úmida entra em 
contato com uma leve circulação de ar.

Evaporação é a transferência da energia do calor durante a trans-
formação de um líquido em gás. O corpo perde calor continuamente 
através da evaporação. Cerca de 600 a 900 mL evaporam diariamente 
da pele e dos pulmões, resultando em perda de calor e de água. Atra-
vés da regulação da transpiração ou da sudorese, o corpo promove 
perda evaporativa adicional de calor. Quando a temperatura corpó-
rea aumenta, o hipotálamo anterior sinaliza a liberação de suor pelas 
glândulas sudoríparas através de ductos fi nos na superfície da pele. O 
suor evapora resultando em perda de calor. Durante o exercício e o 
estresse emocional ou mental, a sudorese é um modo de perder o ca-
lor produzido em excesso devido a um aumento da taxa metabólica. 
Diaforese é a transpiração visível que ocorre principalmente na testa 
e no tórax superior, embora seja possível observá-la em outras partes 
do corpo. A evaporação excessiva causa descamação e coceira na pele, 
assim como ressecamento das narinas e da faringe. A diminuição da 
temperatura corpórea inibe a secreção de suor pelas glândulas sudo-
ríparas. As pessoas que têm ausência congênita dessas glândulas ou 
um problema grave na pele que impeça a transpiração são incapazes 
de tolerar temperaturas elevadas porque não podem resfriar-se ade-
quadamente.

A Pele na Regulação da Temperatura. A pele regula a tem-
peratura através do isolamento do corpo, vasoconstrição (que afeta 
o fl uxo sanguíneo e a perda de calor para a pele) e do sentido da 
temperatura. A pele, o tecido subcutâneo e a gordura mantêm o calor 
dentro do organismo. As pessoas mais gordas têm uma camada de 
isolamento natural maior que as pessoas mais magras e musculosas. 

O modo como a pele controla a temperatura corporal é seme-
lhante ao modo como o radiador de um automóvel controla a tem-
peratura do motor. Este gera uma grande quantidade de calor. A água 
é bombeada através do sistema de motor para coletar o calor e levá-lo 
até o radiador, onde um ventilador transfere o calor da água para o ar 
circulante. No corpo humano, os órgãos internos produzem calor, e 
durante o exercício ou o aumento da estimulação simpática, a quan-
tidade de calor produzida é maior que a temperatura central usual. O 
sangue fl ui a partir dos órgãos internos carregando calor para a super-
fície corporal. A pele tem muitas veias sanguíneas, especialmente nas 
áreas das mãos, pés e ouvidos. O fl uxo sanguíneo através dessas áreas 
vasculares da pele varia de um fl uxo mínimo até cerca de 30% do 
sangue total ejetado do coração. O calor é transferido a partir do san-

Figura 32-1 Variação normal dos valores de temperatura e consequências fi siológicas de uma temperatura corporal anormal.

QUADRO 32-3 Locais de Medição das 
Temperaturas Central e Superfi cial

Temperatura Central
Reto
Membrana timpânica
Artéria temporal
Esôfago
Artéria pulmonar
Bexiga urinária

Temperatura Superfi cial
Pele
Oral 
Axilas 
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gue através das veias sanguíneas para a superfície da pele, e é perdido 
no meio ambiente através de mecanismos de perda de calor. A tempe-
ratura central do organismo permanece dentro dos limites seguros.

O grau de vasoconstrição determina a quantidade de fl uxo san-
guíneo e de perda de calor para a pele. Se a temperatura central é 
muito alta, o hipotálamo inibe a vasoconstrição. Como resultado, 
as veias dilatam e mais sangue alcança a superfície da pele. Em um 
dia quente e úmido, as veias das mãos sofrem dilatação e se tornam 
visíveis. Em contraste, se a temperatura central se torna muito baixa, 
o hipotálamo inicia a vasoconstrição e há diminuição do fl uxo san-
guíneo para a pele. Assim, o calor corporal é conservado.

Controle Comportamental. Indivíduos sadios são capazes 
de manter uma temperatura corporal confortável quando expostos 
a temperaturas extremas. A capacidade de uma pessoa controlar a 
temperatura corpórea depende (1) do grau da temperatura extrema, 
(2) da capacidade de a pessoa se sentir confortável ou desconfortável, 
(3) de processos de pensamento ou emoções e (4) da mobilidade ou 
habilidade da pessoa para remover ou adicionar roupas. As pessoas 
são incapazes de controlar a temperatura corporal se qualquer uma 
dessas capacidades for perdida. Por exemplo, bebês são capazes de 
sentir condições desconfortáveis de calor mas precisam de ajuda para 
mudar seu meio ambiente. Idosos algumas vezes precisam de ajuda 
para detectar ambientes frios e minimizar a perda de calor. Doença, 
diminuição da consciência ou prejuízo dos processos de pensamento 
resultam na incapacidade de reconhecer a necessidade de mudar o 
comportamento para controlar a temperatura. Quando as tempe-
raturas se tornam extremamente altas ou baixas, comportamentos 
saudáveis, tais como remover ou adicionar roupas, têm um efeito 
limitado no controle da temperatura. Avalie os fatores que colocam 
os clientes em alto risco de uma termorregulação inefi ciente.

Fatores que Afetam a Temperatura Corpórea
Muitos fatores afetam a temperatura corporal. Alterações da tempe-
ratura corpórea dentro de um limite de variação aceitável ocorrem 
quando mecanismos fi siológicos ou comportamentais alteram a rela-
ção entre a produção e a perda de calor. Esteja atento para esses fa-
tores quando for acessar as variações de temperatura e avaliar os 
desvios da situação normal.

Idade. Ao nascimento, o recém-nascido deixa um ambiente relati-
vamente constante e aquecido e entra em outro onde a temperatura 
fl utua amplamente. Seus mecanismos de controle da temperatura 
são imaturos. A temperatura no corpo de um bebê responde drasti-
camente às mudanças ambientais. Tome cuidados extras para prote-
ger um recém-nascido das temperaturas do meio ambiente. As rou-
pas devem ser adequadas e o bebê não deve ser exposto a 
temperaturas extremas. Um recém-nascido perde até 30% do calor 
corpóreo através da cabeça e por isso precisa usar um capuz para 
prevenir a perda de calor. Quando protegido dos extremos ambien-
tais, a temperatura corporal de um recém-nascido usualmente fi ca 
entre 35,5°C e 37,5°C (95,9° e 99,5°F).

A regulação da temperatura é instável até a criança alcançar a 
puberdade. A variação normal de temperatura declina gradualmente 
conforme o indivíduo se aproxima da idade adulta. Um idoso apre-
senta uma variação mais estreita das temperaturas corporais do que 
uma pessoa adulta mais jovem. Temperaturas orais de 35°C (95°F) 
não são comuns para idosos quando o tempo está frio. Entretanto, 
neles a temperatura média corpórea é de aproximadamente 36°C 
(96,8°F). Idosos são particularmente sensíveis a temperaturas extre-
mas devido à deteriorização de seus mecanismos de controle, princi-
palmente um controle vasomotor fraco (controle da vasoconstrição e 
da vasodilatação), quantidades reduzidas de tecido subcutâneo, ativi-
dade da glândula sudorípara diminuída e queda do metabolismo.

Exercício. A atividade muscular requer um suprimento sanguíneo 
maior e uma quebra maior de carboidratos e de gordura. Qualquer 
forma de exercício aumenta o metabolismo e irá aumentar também 
a produção de calor, aumentando a temperatura corporal. Um 
exercício extenuante prolongado, como a corrida de longa distân-
cia, aumenta temporariamente a temperatura corpórea até 41°C 
(105,8°F). 

Nível Hormonal. As mulheres geralmente sofrem fl utuações 
maiores da temperatura corporal que os homens. Essas variações são 
causadas por variações hormonais que ocorrem durante o ciclo mens-
trual. Os níveis de progesterona sobem e descem ciclicamente durante 
o ciclo menstrual. Quando os níveis de progesterona estão baixos, a 
temperatura corporal fi ca poucos décimos de grau abaixo do nível 
basal. A temperatura mais baixa persiste até que ocorra a ovulação. 
Durante a ovulação, quantidades maiores de progesterona entram na 
circulação sanguínea e elevam a temperatura corporal aos níveis basais 
ou a níveis mais altos. Essas variações de temperatura ajudam a prever 
o momento mais fértil e, portanto, mais propício para engravidar.

Mudanças na temperatura corporal também ocorrem nas mulhe-
res durante a menopausa (fi m permanente da menstruação). Mulhe-
res que pararam de menstruar muitas vezes experimentam períodos 
de intenso aquecimento corpóreo e transpiração que duram de 30 
segundos a 5 minutos. Durante esses períodos, ocorrem aumentos 
intermitentes da temperatura da pele de até 4°C (7,2°F), referidos 
como fogachos. Isso é devido à instabilidade dos controles vasomo-
tores para vasodilatação e vasoconstrição. 

Ritmo Circadiano. A temperatura do corpo normalmente sofre 
alterações de 0,5°C a 1°C (0,9° a 1,8°F) durante um período de 24 
horas. Entretanto, a temperatura é um dos ritmos mais estáveis no 
corpo humano. A temperatura usualmente é menor entre 1 e 4 horas 
da madrugada (Fig. 32-2). Durante o dia, a temperatura aumenta 
regularmente, até alcançar um valor máximo em torno das 18 horas, 
e então declina aos níveis observados pela manhã. Os padrões de 
temperatura não são automaticamente revertidos nas pessoas que 
trabalham à noite e dormem durante o dia. Leva de 1 a 3 semanas 
para que o ciclo seja revertido. Em geral, o ritmo circadiano da tem-
peratura não muda com a idade. 

Estresse. O estresse físico e emocional aumenta a temperatura do 
corpo através da estimulação hormonal e neural. Essas alterações fi -
siológicas aumentam o metabolismo, o qual aumenta a produção de 
calor. O cliente que fi ca ansioso quando entra em um hospital ou vai 
ao serviço do prestador de cuidado da saúde muitas vezes apresenta 
uma temperatura acima do normal (Cap. 31). 

Ambiente. O ambiente infl uencia a temperatura do corpo. 
Quando um cliente fi ca em um quarto aquecido, pode se tornar 
incapaz de regular a temperatura através de mecanismos de perda de 
calor, e a temperatura corpórea pode elevar-se. Se o cliente estava em 
um ambiente frio e sem agasalho, a temperatura do corpo pode 
baixar devido à extensiva perda de calor por irradiação e condução. 
As temperaturas ambientais afetam lactentes e idosos mais frequen-
temente porque seus mecanismos de regulação da temperatura são 
menos efi cientes.

Alterações da Temperatura. Alterações na temperatura do 
corpo fora da variação usual afetam o ponto de ajuste hipotalâmico. 
Essas alterações estão relacionadas com o excesso de produção de calor, 
perda excessiva de calor, produção mínima de calor, perda mínima de 
calor ou qualquer combinação dessas alterações. A natureza das altera-
ções afeta o tipo de problemas clínicos que um cliente pode ter. 
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Febre. A pirexia ou febre ocorre devido à incapacidade dos me-
canismos de perda de calor de acompanhar o ritmo de uma produção 
excessiva de calor, resultando em um aumento anormal da tempera-
tura corporal. Geralmente uma febre não é perigosa se permanece 
abaixo de 39°C (102,2°F), e uma única leitura da temperatura nem 
sempre indica febre. Além dos sinais físicos e sintomas de infecção, 
a determinação da ocorrência de uma febre baseia-se na tomada de 
várias leituras da temperatura em diferentes tempos ao longo do dia, 
e de sua comparação com o valor que essa pessoa usualmente apre-
senta neste momento.

Uma febre verdadeira resulta da alteração do ponto de ajuste hi-
potalâmico. Pirógenos, tais como bactérias e vírus, elevam a tempe-
ratura corporal. Os pirógenos atuam como antígenos, desencadean-
do respostas do sistema imune. O hipotálamo reage para aumentar 
o ponto de ajuste da temperatura, e o corpo responde produzindo e 
conservando calor. Passam-se várias horas antes que a temperatura 
do corpo atinja o novo valor. Durante esse período, a pessoa sofre 
calafrios, tremores e sente frio mesmo que a temperatura do corpo 
esteja subindo (Fig. 32-3). A fase de calafrios termina quando o novo 
ponto de ajuste, uma temperatura mais alta, é atingido. Durante a 
próxima fase, o platô, os calafrios diminuem e a pessoa se sente aque-
cida e seca. Se o novo ponto de ajuste hipotalâmico é “ultrapassado” 
ou os pirógenos são removidos (p.ex., a destruição das bactérias por 
antibióticos), ocorre a terceira fase do episódio febril. O ponto de 
ajuste hipotalâmico baixa, iniciando respostas de perda de calor. A 
pele torna-se aquecida e avermelhada por causa da vasodilatação. A 
perda de calor por evaporação é auxiliada por uma diaforese. Quando 
a febre é abrandada, o cliente passa a ser afebril.

A febre é um importante mecanismo de defesa. Elevações mo-
deradas da temperatura até 39°C (102,2°F) intensifi cam o sistema 
imune do organismo. A produção de leucócitos é estimulada durante 
o episódio febril. Uma temperatura aumentada reduz a concentra-
ção de ferro no plasma, suprimindo o crescimento de bactérias. A 
febre também luta contra as infecções virais através da estimulação 
da produção de interferon, a molécula de combate a vírus natural do 
organismo. 

Febres e padrões de febre servem para o diagnóstico. Os padrões 
de febre diferem dependendo do pirógeno (Quadro 32-4). O au-
mento ou a diminuição da atividade do pirógeno resulta em picos 
e declives de febre em diferentes momentos do dia. A duração e o 
grau da febre dependem da força do pirógeno e da capacidade do 
indivíduo de dar uma resposta. O termo febre de origem desconhe-
cida (FOD) refere-se a uma febre cuja etiologia (causa) não pode ser 
determinada. 

Durante uma febre, o metabolismo celular aumenta e o consumo 
de oxigênio se eleva. O metabolismo corporal aumenta 10% para 
cada grau Celsius de elevação de temperatura (Henker e Carlson, 
2007). As frequências cardíaca e respiratória aumentam para atender 
às necessidades metabólicas de nutrientes do organismo. O metabo-
lismo aumentado utiliza energia que produz calor adicional. Se um 
cliente tem um problema cardíaco ou respiratório, o estresse causado 
por uma febre é grande. Uma febre prolongada enfraquece o cliente 
pelo esgotamento de suas reservas energéticas. O aumento do meta-
bolismo requer oxigênio extra. Se o organismo não pode atender à 
demanda de oxigênio adicional, ocorre hipoxia celular (oxigênio ina-
dequado). A hipoxia do miocárdio causa angina (dor torácica). Uma 
hipoxia cerebral produz confusão. A terapia de oxigênio é uma das 
intervenções realizadas durante a febre. Quando há excesso de perda 
de água por aumento da respiração e por diaforese, o cliente corre 
risco de apresentar défi cit do volume de fl uidos. A desidratação é um 
problema grave para idosos e para crianças com baixo peso corporal. 
A manutenção de uma condição ótima de volume de fl uidos é uma 
importante ação de enfermagem (Cap. 41). 

Hipertermia. Uma temperatura corporal elevada relacionada 
com a incapacidade do organismo de promover perda de calor ou 
de reduzir sua produção é hipertermia. Enquanto a febre é um des-
locamento superior do ponto de ajuste hipotalâmico, a hipertermia 
resulta de uma sobrecarga dos mecanismos que fazem a termorre-
gulação no organismo. Qualquer doença ou trauma no hipotálamo 
prejudica os mecanismos de perda de calor. A hipertermia maligna 
é uma condição hereditária em que há produção incontrolada de 
calor, ocorrendo quando pessoas suscetíveis recebem certas drogas 
anestésicas. 

Insolação. O calor deprime a função hipotalâmica. A expo-
sição prolongada ao sol ou a temperaturas ambientais elevadas so-
brepuja os mecanismos de perda de calor corporal. Essas condições 
causam insolação, uma emergência de aquecimento perigosa com 
uma elevada taxa de mortalidade. Entre os clientes que correm risco 
estão aqueles muito novos ou muito velhos, e aqueles que têm do-
ença cardiovascular, hipotireoidismo, diabetes ou alcoolismo. Além 
desses casos, clientes que tomam medicamentos (p. ex., fenotiazinas, 
anticolinérgicos, diuréticos, anfetaminas e antagonistas do receptor 
β-adrenérgico) que diminuem a capacidade do corpo de promover 
perda de calor também correm risco, bem como aqueles que se exer-
citam ou trabalham de forma extenuante (p. ex., atletas, trabalhado-
res da construção civil e agricultores). 

Dentre os sinais e sintomas de insolação encontram-se tontura, 
confusão, delírio, sede excessiva, náusea, cãibras musculares, distúr-

Figura 32-2 Ciclo de temperatura com 24 horas de duração.
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bios visuais e até mesmo incontinência. Os sinais vitais revelam que 
às vezes a temperatura está elevada em torno dos 45°C (113°F) com 
um aumento na frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial. 
O sinal de insolação mais importante é a pele quente e seca. Víti-
mas de insolação não suam devido à perda acentuada de eletrólitos 
e ao mau funcionamento do hipotálamo. Se a condição progride, o 
cliente com insolação perde a consciência e fi ca com as pupilas fi xas 
e sem reação. O dano neurológico permanente ocorre, a menos que 
medidas de resfriamento sejam tomadas rapidamente.

Exaustão Térmica. A exaustão térmica ocorre quando uma 
diaforese abundante resulta em excesso de perda de água e de eletró-
litos. Causada pela exposição ao calor do meio ambiente, o cliente 
exibe sinais e sintomas de défi cit de volume de fl uidos (Cap. 41). Os 
primeiros socorros incluem o transporte do cliente para um ambiente 
refrigerado e a reposição do balanço de líquidos e de eletrólitos.

Hipotermia. A perda de calor durante a exposição prolonga-
da ao frio sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor, 
causando hipotermia. A hipotermia é classifi cada através de medi-
ções da temperatura central (Tabela 32-1). Algumas vezes isso não 
é intencional, como a queda no chão gelado de um lago congelado. 
Ocasionalmente a hipotermia é intencionalmente induzida durante 
procedimentos cirúrgicos para reduzir a demanda metabólica e a ne-
cessidade de oxigênio do organismo. 

A hipotermia acidental usualmente se desenvolve de forma gradual 
e permanece despercebida por várias horas. Quando a temperatura 
da pele cai para 35°C (95°F), o cliente sofre tremores incontroláveis, 
perda de memória, depressão e capacidade de julgamento empobre-
cida. Conforme a temperatura do corpo cai abaixo de 34,4°C (94°F), 
a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial 
abaixam. A pele se torna cianótica. Se a hipotermia progride, o clien-
te passa por disritmias cardíacas, perda da consciência e ausência de 
resposta a estímulos dolorosos. Em casos de hipotermia grave, uma 
pessoa demonstra sinais clínicos semelhantes aos da morte (p.ex., fal-
ta de resposta a estímulos, pulso e respiração extremamente lentos). 
Quando você suspeita de hipotermia, é importante avaliar a tempe-
ratura central. Um termômetro especial de baixa leitura é necessário, 
uma vez que os dispositivos padrão não registram temperaturas abai-
xo de 35°C (95°F).

Ulcerações causadas por frio ocorrem quando o corpo é expos-
to a temperaturas inferiores à temperatura normal. Cristais de gelo se 
formam dentro das células e ocorrem danos circulatórios e teciduais 
permanentes. O lóbulo dos ouvidos, a ponta do nariz e os dedos 
das mãos e dos pés são áreas particularmente suscetíveis a esse tipo 
de ulceração. A área afetada se torna esbranquiçada, cerosa e fi rme 
ao toque, e o cliente perde a sensibilidade nesse local. Medidas de 
aquecimento, analgesia e proteção do local afetado são intervenções 
a serem executadas.

Processo de Enfermagem e Termorregulação
O conhecimento da fi siologia da regulação da temperatura corporal 
é essencial para acessar e avaliar a resposta do cliente a alterações da 
temperatura e realizar intervenções de forma segura. Você pode im-
plantar medidas independentes para aumentar ou diminuir a perda 

QUADRO 32-4 Padrões de Febre

Sustentada: Uma temperatura corporal constante, continua-
mente acima de 38°C (100,4°F) e com pouca fl utuação.

Intermitente: Picos de febre intercalados com temperatura em 
níveis usuais. A temperatura retorna a um valor aceitável 
pelo menos uma vez em 24 horas. 

Remitente: Picos e quedas de febre sem retorno à temperatura 
normal.

Recidivante: Períodos de episódios febris e períodos com va-
lores de temperatura aceitáveis. Períodos de episódios 
febris e períodos de normotermia muitas vezes duram mais 
de 24 horas.

Figura 32-3 Efeito da alteração do ponto de ajuste no centro hipotalâmico de controle da temperatura durante uma febre. 
(Modifi cado de Guyton AC, Hall JE: Textbook of medical physiology, ed 10, Philadelphia, 2000, WB Saunders.)

TABELA 32-1  Classifi cação da Hipotermia

C F

Leve 348-368 93,28-96,88

Moderada 308-348 86,08-93,28

Acentuada ,308 ,86,08
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de calor, para promover a conservação de calor e para ter mais con-
forto. Estas medidas complementam os efeitos de terapias receitadas 
pelo médico durante a doença. Você também pode ensinar os fami-
liares, pais de crianças ou outros responsáveis por um cliente a reali-
zarem muitas medições.

✦Coleta de Dados
Locais. Existem muitos locais para medir a temperatura central e 
a temperatura superfi cial do corpo. Unidades de cuidado intensivo 
utilizam as temperaturas centrais da artéria pulmonar, esôfago e be-
xiga urinária. Estas medidas requerem o emprego de dispositivos 
invasivos que são colocados em cavidades do corpo ou órgãos e mos-
tram leituras em um monitor eletrônico continuamente. 

Obtenha medições da temperatura intermitentes a partir de sítios 
utilizados rotineiramente presentes na boca, reto, membrana timpâ-
nica, artéria temporal e axila. Você também pode utilizar aplicações 
não-invasivas de termômetros tratadas quimicamente na pele. Os 
sítios de temperatura oral, retal, axilar e dérmico contam com uma 
circulação sanguínea efetiva no local da medição. O calor do sangue 
é conduzido para a sonda do termômetro. A temperatura timpânica 
pode ser determinada através da irradiação do calor para um sensor 
infravermelho. Como a membrana timpânica compartilha o mesmo 
suprimento de sangue arterial que o hipotálamo, a temperatura tim-
pânica é a temperatura central. Medições realizadas na artéria tempo-
ral detectam a temperatura da circulação sanguínea cutânea.

Para garantir leituras acuradas da temperatura, faça a medição de 
cada sítio adequadamente (Habilidade 32-1). A temperatura obtida 
varia, dependendo do sítio utilizado, mas usualmente está entre 36°C 
(96,8 °F) e 38°C (100,4°F). As temperaturas retais geralmente são 
0,5°C (0,9°F) mais elevadas que as temperaturas orais, e as axilares 
usualmente são 0,5°C (0,9°F) mais baixas que as temperaturas orais. 
Cada um dos sítios comuns de medição de temperatura tem vanta-
gens e desvantagens (Quadro 32-5). Escolha o local mais seguro e 
acurado para o cliente. Quando possível, utilize o mesmo sítio para 
repetir as medidas, caso seja necessário.

Termômetros. Existem dois tipos de termômetros disponíveis 
para medir a temperatura corporal: eletrônico e descartável. Um 
terceiro tipo, o termômetro de mercúrio, já foi o dispositivo padrão 
encontrado no cenário clínico. Entretanto a maioria das municipali-
dades americanas proibiu a venda e a utilização de dispositivos mé-
dicos contendo mercúrio devido ao perigo potencial.

Cada dispositivo mede a temperatura utilizando uma escala Cel-
sius ou Fahrenheit. Termômetros eletrônicos convertem as escalas de 
temperatura através da ativação de um conversor. Quando é necessário 
converter as leituras de temperatura, utilize as seguintes fórmulas: 
1. Para converter Fahrenheit em Celsius, subtraia 32 do valor em 

Fahrenheit e multiplique o resultado por 5/9.

                      C = (F – 32°) × 5/9
Exemplo: 40°C = (104°F – 32°F) × 5/9

2. Para converter Celsius em Fahrenheit, multiplique a leitura em 
Celsius por 9/5 e então some 32 ao produto.

                      F = (9/5 × C) + 32°
Exemplo: 104°F = (9/5 × 40°C) + 32°

Termômetro Eletrônico. O termômetro eletrônico consiste 
em uma unidade com uma tela alimentada por bateria recarregável, 

um cordão de arame fi no e uma sonda processadora de temperatu-
ra com uma cobertura removível (Fig. 32-4). Sondas indestrutíveis 
podem ser encontradas disponíveis separadamente para uso oral e 
retal. Você também pode usar uma sonda oral para medir a tempe-
ratura axilar. Os termômetros eletrônicos fornecem dois modos de 
operação: 4 segundos para temperatura preditiva e 3 minutos para 
temperatura padrão. Em situações clínicas do dia-a-dia, a maioria das 
enfermeiras utiliza o modo preditivo de 4 segundos. Quando o pico 
de temperatura é medido, há uma sinalização sonora e aparece uma 
leitura na tela do termômetro.

Outra forma de termômetro eletrônico é utilizada exclusivamente 
para a temperatura timpânica. Um espéculo semelhante a um otoscópio 
com um sensor infravermelho na extremidade detecta o calor irradiado 
da membrana timpânica. Dentro de segundos após sua colocação no 
canal auricular, ocorre uma sinalização sonora e aparece uma leitura na 
tela do termômetro quando a temperatura máxima é medida. 

Um novo tipo de termômetro eletrônico mede a temperatura da 
artéria temporal superfi cial. Um seletor eletrônico portátil com um 
sensor infravermelho na extremidade detecta a temperatura da cir-
culação sanguínea na pele através de uma varredura da fronte e da 
região atrás do ouvido com o sensor (Fig. 32-5). Após o término da 
varredura, aparece uma leitura na tela do termômetro. A temperatura 
da artéria temporal é uma medida segura e não-invasiva da tempera-
tura central (Sidberry e outros, 2002) (Quadro 32-6).

As maiores vantagens dos termômetros eletrônicos são a rapidez 
da obtenção das leituras e a facilidade com que são lidas. O revesti-
mento de plástico é indestrutível e ideal para crianças. O custo destes 
termômetros é sua maior desvantagem. A manutenção das sondas 
limpas é um fator importante. Se não for realizada uma limpeza 
adequada após a utilização por cada cliente, uma contaminação gas-
trointestinal da sonda retal causará a transmissão de doença. Limpe o 
termômetro com álcool diariamente e passe um cotonete embebido 
em álcool na sonda do termômetro após o uso em cada cliente. Preste 
atenção particular na parte principal da sonda, a qual possui arestas, 
onde a sonda se conecta a sua capa.

Termômetros de Ponto Químico. Termômetros de ponto 
químico descartáveis ou reutilizáveis (Fig. 32-6) são tiras fi nas de 
plástico com um sensor de temperatura em uma das extremidades. 
O sensor consiste em uma matriz de pontos quimicamente impreg-
nados que mudam de cor conforme a temperatura. Na versão Cel-
sius existem 50 pontos, cada um representando um incremento de 
temperatura de 0,1°C, em um intervalo que vai de 35,5°C a 40,4°C. 
A versão Fahrenheit tem 45 pontos com incrementos de tempera-
tura de 0,2°F e um intervalo que vai de 96°F a 104,8°F. Os pontos 
químicos do termômetro mudam de cor para indicar a leitura da 
temperatura geralmente dentro de 60 segundos. A maioria destes ter-
mômetros é descartável. 

Nos termômetros reutilizáveis de uma determinada marca para 
um único cliente, os pontos químicos retornam à cor original dentro 
de poucos segundos. Termômetros de pontos químicos usualmente 
são destinados para medida da temperatura oral. Você também pode 
usá-los nas axilas e no reto, com uma cobertura de plástico neste úl-
timo local, com um tempo de colocação de 3 minutos. Estes termô-
metros são úteis para fazer a triagem de temperaturas, especialmente 
em bebês e crianças pequenas. Pesquisas também têm demonstrado a 
habilidade dos termômetros de pontos químicos para fazer a triagem 
de temperatura em clientes sob cuidados críticos com intubação oral 
(Potter e outros, 2003). Como estes termômetros muitas vezes su-
bestimam a temperatura oral em 0,4°C ou mais, utilize termômetros 
eletrônicos para confi rmar as medições feitas com o termômetro de 
pontos químicos caso tenha que decidir tratamentos (Potter e outros, 
2003). Eles são úteis quando são utilizados em clientes sob cuidados 

O texto continua na pág. 516
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M e d i n d o  a  Te m p e r a t u r a  d o  C o r p o
Considerações sobre a Delegação
A habilidade de medir a temperatura pode ser delegada. A enfermeira é 
responsável por avaliar as alterações na temperatura corporal. A enfer-
meira instrui o pessoal auxiliar que irá fazer o procedimento a:
• Selecionar a via e o aparato adequados para medir a tempera-

tura.
• Tomar precauções adequadas quanto ao posicionamento ade-

quado do cliente para a medida da temperatura retal.
• Considerar fatores específi cos relacionados com o cliente que 

podem aumentar ou diminuir falsamente a temperatura.
• Obter a medida da temperatura com uma frequência ordenada.

• Prestar atenção aos valores usuais do cliente.
• Relatar anormalidades para a enfermeira para maior avaliação.

Material 
• Termômetro adequado.
• Lenço macio ou pano.
• Lubrifi cante (apenas para medição retal).
• Caneta, lápis, diagrama de fl uxo ou formulário de registros dos 

sinais vitais.
• Luvas limpas, capa plástica para termômetros ou cobertura des-

cartável para sondas.
• Toalha. 

✴HABILIDADE 32-1

PASSOS JUSTIFICATIVA
 1.  Avaliar sinais e sintomas das alterações de temperatura e de 

fatores que infl uenciam a temperatura corporal.
Sinais e sintomas físicos indicam temperatura anormal. Permitem que 

você avalie de forma acurada a natureza das variações.
 2. Determinar qualquer atividade prévia que interfi ra na correta 

determinação da temperatura. Quando medir a temperatura 
por via oral, espere de 20 a 30 minutos antes de fazer a medi-
ção se o cliente fumou ou ingeriu líquidos ou comidas quen-
tes ou frios.

Fumar, respirar pela boca e ingestão oral resulta em leituras falsas 
da temperatura oral (Henker e Carlson, 2007).

 3. Determinar o dispositivo e o local adequados para medir a 
temperatura do cliente.

A escolha deve ser feita com base nas vantagens e desvantagens 
de cada sítio (Quadro 32-5). Use termômetro descartável para 
cliente que esteja sob isolamento preventivo.

 4. Explicar a via pela qual a temperatura será medida e a importân-
cia de manter a posição correta até o término da leitura.

Muitas vezes os clientes fi cam curiosos sobre as medições e preci-
sam ser precavidos para não remover o termômetro prematura-
mente para ver o resultado.

 5. Cuidar da higiene das mãos. Reduz a transmissão de microrganismos.
 6. Auxiliar o cliente para assumir uma posição confortável que 

permita um acesso fácil ao local de medição da temperatura.
Garante conforto e uma leitura acurada da temperatura.

 7. Obter a leitura da temperatura.
 A. Mensuração da temperatura oral com termômetro eletrônico
 (1)  Usar luvas limpas (opcional) O uso de uma tampa para a sonda que você possa remover sem 

contato físico minimiza a necessidade de calçar luvas.
 (2)  Retirar o termômetro do recarregador. Acoplar a haste 

da sonda (ponta azul) ao termômetro. Apertar o topo 
da haste da sonda tomando cuidado para não pres-
sionar o botão de ejeção.

Manter carregando reabastece a bateria. O botão de ejeção libera a 
tampa plástica da haste da sonda.

 (3)  Deslizar a capa de plástico removível da sonda atra-
vés da haste, até que a capa fi que travada no local 
(ver ilustração). 

Uma capa de plástico macia não irá quebrar dentro da boca do cliente 
e previne a transmissão de microrganismos entre clientes.

PASSO  7A(3) A cobertura plástica descartável é colocada sobre a sonda.
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 (4)  Pedir ao cliente para abrir a boca; então, gentil-
mente coloque o termômetro debaixo da língua na 
região sublingual posterior lateral até o centro da 
mandíbula inferior (ver ilustração).

O calor das veias superfi ciais da bolsa sublingual irá gerar a leitura. 
Com o termômetro eletrônico, as temperaturas são mais eleva-
das nas bolsas sublinguais posteriores direita e esquerda do 
que na área frontal da língua. 

 (5)  Pedir ao cliente para segurar a sonda do termômetro 
com os lábios fechados.

Isto mantém o termômetro na posição correta durante a leitura da 
temperatura.

 (6)  Deixar a sonda do termômetro no lugar até que o si-
nal sonoro indique o fi nal da medição e a leitura da 
temperatura apareça na tela; remover a sonda do 
termômetro debaixo da língua do cliente.

A sonda precisa fi car no lugar até tocar o sinal sonoro, para assegu-
rar uma leitura acurada.

 (7)  Apertar o botão de ejeção na haste da sonda do 
termômetro para descartar a capa de plástico da 
sonda em um recipiente adequado.

Reduz a transmissão de microrganismos.

 (8)  Voltar a haste da sonda do termômetro para a posi-
ção de armazenamento na unidade registradora.

A posição de armazenamento protege a haste da sonda. O retorno 
da haste da sonda faz com que a leitura digital desapareça au-
tomaticamente. 

 (9)  Se as luvas foram danifi cadas, retire-as e descarte-as em 
um recipiente adequado. Faça a assepsia das mãos.

Reduz a transmissão de microrganismos. 

 (10) Recolocar o termômetro no recarregador. Mantém a bateria carregada.
 B. Mensuração da temperatura retal com termômetro 

eletrônico 
 (1)  Puxar uma cortina ou biombo ao redor da cama e/ou fe-

char a porta do quarto. Ajudar o cliente a fi car deitado em 
posição de Sims. Afastar a roupa de cama para expor a 
somente a região anal. Manter a parte de cima e as extre-
midades do cliente cobertas com lençol ou cobertor.

Mantém a privacidade do cliente, minimiza seu constrangimento e 
proporciona conforto. Exponha a área anal para a colocação 
correta do termômetro.

 (2)  Usar luvas limpas. Mantém medidas padrão preventivas quando há exposição de ob-
jetos sólidos a fl uidos biológicos (p.ex., fezes).

 (3)  Remover o termômetro do recarregador. Acoplar a 
haste da sonda retal (extremidade vermelha) ao ter-
mômetro. Apertar o topo da haste da sonda tomando 
cuidado para não apertar o botão de ejeção.

O carregamento repõe a carga da bateria. O botão de ejeção solta a 
capa de plástico da haste da sonda.

 (4)  Deslizar a capa de plástico da sonda pela haste até 
que a capa fi que travada no lugar.

Uma capa de plástico macia previne a transmissão de microrganis-
mos entre clientes.

 (5)  Colocar uma quantidade generosa de lubrifi cante em 
um lenço de papel. Mergulhar a parte terminal da 
capa da sonda no lubrifi cante, cobrindo 2,5 a 3,5 cm 
(1 a 1,5 polegada) para um adulto.

A lubrifi cação minimiza o trauma da mucosa retal durante a inser-
ção do termômetro. O uso de um lenço evita a contaminação do 
restante do lubrifi cante ainda existente na embalagem.

 (6)  Com a mão não dominante, separar as nádegas para 
expor o ânus. Pedir ao cliente para respirar devagar e 
relaxar.

Expõe o ânus totalmente para inserir o termômetro. Relaxa o es-
fíncter anal para facilitar a inserção do termômetro.

PASSOS JUSTIFICATIVA

M e d i n d o  a  Te m p e r a t u r a  d o  C o r p o — C o n t.✴HABILIDADE 32-1

PASSO 7A(4) Sonda embaixo da língua na bolsa sublingual posterior.

Continua

PASSO 7B(8) Posição da sonda no ânus.
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escovar seções menores de cabelos. A escovação a partir do couro cabeludo 
no sentido das extremidades dos cabelos minimiza a tração. Molhar os 
cabelos com água ou álcool libera os emaranhados, facilitando o penteado. 
Nunca corte os cabelos de um cliente sem o consentimento por escrito.

Os clientes que desenvolvem piolhos da cabeça precisam de con-
siderações especiais sobre a maneira pela qual se realiza o penteado. 
Os piolhos são pequenos, aproximadamente do tamanho de semente 
de gergelim. A luz intensa ou a luz solar natural é necessária para que 

Diretrizes de Procedimentos

Aplicação de Xampu nos Cabelos do Cliente Acamado
Considerações sobre Delegação: O procedimento de lavagem 
dos cabelos pode ser delegada. A enfermeira instrui os auxilia-
res/técnicos de enfermagem:
• Sobre quaisquer precauções necessárias no posicionamento 

do cliente
• Para informar à enfermeira quando o cliente relata dor no 

pescoço
• Para informar a enfermeira de qualquer lesão cutânea nova 

Material: Escova, pente, cuba de xampu, condicionador (opcio-
nal), peróxido de hidrogênio (opcional), toalhas (duas ou mais), 
secador de cabelos, cuba com água morna.
 1. Antes de lavar o cabelo do cliente, determine se não exis-

tem contraindicações para este procedimento. Determina-
das condições médicas, como as lesões de cabeça e pes-
coço, lesões raquimedulares e artrite, colocam o cliente em 
risco para lesão durante a lavagem do cabelo por causa do 
posicionamento e da manipulação da cabeça e pescoço do 
cliente.

 2. Calce luvas quando necessário. Inspecione os cabelos e o 
couro cabeludos antes de iniciar o procedimento. Isto de-
termina a presença de quaisquer condições que requerem 
o uso de xampus ou tratamentos especiais (p.ex., para a 
caspa ou para a remoção de sangue seco).

 3. Coloque o oleado impermeável sob os ombros, pescoço e 
cabeça do cliente (ver ilustração). Posicione o cliente em 
decúbito dorsal, com a cabeça e os ombros na borda supe-
rior do leito. Coloque a bacia de plástico sob a cabeça do 
cliente e a bacia de banho ao fi nal do tubo de drenagem. 
Certifi que-se de que o tubo de drenagem vai além da borda 
do colchão.

 4. Coloque a toalha enrolada sob o pescoço do cliente e a to-
alha de banho sobre os ombros do cliente.

QUADRO 39-14 ✴
 5. Escove e penteie os cabelos do cliente
 6. Obtenha água morna.
 7. Ofereça ao cliente a opção de segurar a toalha de rosto ou 

a compressa sobre os olhos.
 8. Derrame lentamente a água da jarra de água sobre o cabelo 

até que ele esteja totalmente molhado (ver ilustração). 
Quando o cabelo estiver com sangue emaranhado, calce as 
luvas, aplique o peróxido para dissolver os coágulos e em 
seguida enxágue com soro fi siológico. Aplique uma pe-
quena quantidade de xampu.

 9. Esfregue com ambas as mãos para fazer espuma. Comece 
na linha de implantação do cabelo e trabalhe no sentido da 
nuca. Levante um pouco a cabeça com uma das mãos para 
lavar a nuca. Aplique xampu nos dois lados da cabeça. 
Massageie o couro cabeludo ao aplicar pressão com as 
pontas dos dedos.

 10. Enxágue os cabelos com água. Certifi que-se de que a água 
drena para dentro da bacia. Repita o enxágue até que o ca-
belo esteja livre de sabão.

 11. Aplique o condicionador ou creme rinse quando solicitado 
e enxágue os cabelos por completo.

 12. Enrole a toalha de banho na cabeça do cliente. Seque a 
face do cliente com a compressa empregada para proteger 
os olhos. Seque qualquer umidade ao longo do pescoço ou 
dos ombros.

 13. Seque os cabelos e o couro cabeludo do cliente. Use a se-
gunda toalha quando a primeira fi car encharcada.

 14. Penteie os cabelos para remover os emaranhados e seque 
com secador, quando desejado.

 15. Aplique uma solução de óleo ou o condicionador no ca-
belo, quando desejado pelo cliente.

 16. Ajude o cliente a adotar uma posição confortável e com-
plete o penteado dos cabelos.

PASSO 3 Coloque uma toalha sob os ombros, pescoço e cabeça. PASSO 8 Derrame água sobre os cabelos.
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você veja o piolho. O penteado completo é recomendado e, com fre-
quência, é mais efetivo que o uso de xampus pediculicidas, os quais 
são, com frequência, tóxicos e inefi cazes contra os piolhos resistentes. 
Siga estas etapas:

•    Vista avental e luvas descartáveis.
•    Use um pente ou escova de cabelos para remover os emaranhados.
•    Divida os cabelos do cliente em partes e prenda o cabelo que não 

está sendo penteado.
•   Penteie desde o couro cabeludo até a ponta do cabelo (pentes 

especiais estão disponíveis nas farmácias).
•   Mergulhe o pente em um copo de água ou use uma toalha de 

papel para remover os piolhos após cada passagem.
•    Depois de pentear, olhe cuidadosamente através dos cabelos para 

os piolhos presos.
•    Você pode pegar os piolhos vivos com uma pinça ou com o pente.
•    Vá para a próxima seção dos cabelos depois de pentear por com-

pleto aquela seção.
•    Oriente a família a limpar o pente com uma escova de dentes antiga 

e fi o dental, além de ferver o pente (quando possível). O ideal é 
descartar o pente depois de cada utilização, mas a situação fi nan-
ceira de alguns clientes impede a compra de múltiplos pentes.

•    Oriente a família a pentear e pesquisar piolhos diariamente.
•   Oriente a família a separar as roupas do cliente e a lavá-las em 

água quente.
•     Oriente a família a passar aspirador na casa e no quarto do cliente, 

e a esvaziar imediatamente o saco coletor do aspirador ou similar.
•    Oriente os cuidadores sobre como evitar a transmissão de piolhos:

•     Não compartilhar quaisquer roupas de cama.
•     Evitar colocar as mãos sem luvas na cabeça do cliente.
•    Lavar imediatamente as mãos depois de realizar os cuidados 

dos cabelos.
•     Guardar todos os produtos de cuidados de cabelos.

Quando se prescreve um xampu pediculicida, oriente o cliente e o 
cuidador sobre o uso adequado do xampu. Estes xampus possuem efei-
tos colaterais neurológicos. As crianças e os idosos apresentam susceti-
bilidade aumentada aos efeitos tóxicos de convulsão, tonteira, cefaleia, 
parestesia e morte. Nunca use este tipo de medicamento em clientes 
infectados pelo vírus da imunodefi ciência humana (HIV), aqueles com 
condições neurológicas, no neonato ou nos clientes que pesem menos 
de 52 quilos (Zurlinden, 2003). Da mesma forma que com qualquer 
preparação medicamentosa, é importante rever e compreender as in-
formações pertinentes. Muitos efeitos colaterais associados aos xampus 
pediculicidas ocorreram em consequência da aplicação excessiva de 
xampu medicamentoso, da permanência do xampu no couro cabeludo 
por muito tempo ou da repetição exagerada da aplicação do xampu. 
Muitos clientes foram tratados em excesso porque eles acreditavam, de 
modo incorreto, que o prurido continuado signifi cava que os piolhos 
sobreviveram ao tratamento inicial. Eles não sabiam que o prurido era 
um efeito colateral comum do xampu (Zurlinden, 2003).

Aplicação de Xampu. A frequência da aplicação de xampu 
depende da rotina diária de uma pessoa e da condição dos cabelos. 
Lembre os clientes em hospitais ou em instituições de cuidados es-
tendidos que fi car no leito, o excesso de sudorese ou os tratamentos 
que deixam sangue ou soluções nos cabelos exigem a aplicação de 
xampu com maior frequência. Na maioria das instituições, a pres-
crição médica é necessária para a aplicação de xampu no cliente de-
pendente. Para clientes dependentes ou nos clientes com mobilidade 
limitada em casa, é desafi ador encontrar maneiras para aplicar xampu 
nos cabelos sem provocar lesão.

Quando o cliente é capaz de tomar um banho de chuveiro ou de 
banheira, comumente ele é capaz de aplicar o xampu nos cabelos sem 

difi culdade. Uma cadeira de chuveiro ou banheira é útil para o cliente 
que deambula e sustenta o peso, quando fi ca cansado ou desmaia. As 
mangueirinhas de chuveiro manuais permitem que os clientes lavem 
seus cabelos com facilidade na banheira ou no chuveiro. Permite-se 
que alguns clientes sentem em uma cadeira e lavem os cabelos com 
xampu em uma pia ou sobre uma bacia. No entanto, a curvatura é 
limitada ou está contraindicada em determinadas condições (p.ex., 
cirurgia ocular ou lesão cervical). Nestas situações, ensine o cliente e 
a família o grau de curvatura permitido.

Quando um cliente é incapaz de sentar, mas pode ser movido, 
transfi ra-o para uma maca de transporte até uma pia ou chuveiro 
equipado com uma mangueirinha manual. As instituições de cui-
dados prolongados são comumente dotadas desta opção. Mais uma 
vez, é necessário cuidado quando a cabeça e o pescoço do cliente 
são posicionados, em particular nos clientes com qualquer forma de 
lesão craniana e cervical.

Quando o cliente é incapaz de sentar em uma cadeira ou de ser 
transferido para uma maca, aplique o xampu nos cabelos com o cliente 
no leito (Quadro 39-14). Posicione uma cuba para xampu especial 
embaixo da cabeça do cliente para captar a água e espuma. Depois de 
aplicar xampu, os clientes gostam de ter seus cabelos secos e penteados. 
Muitos serviços de saúde têm secadores de cabelos portáteis. Os xam-
pus a seco que reduzem a necessidade de molhar os cabelos do cliente 
também estão disponíveis, mas não são altamente efetivos. Estas pre-
parações de xampus a seco variam de tal forma que se deve seguir com 
exatidão os procedimentos de aplicação listados no frasco.

Barbear-se. Raspe a barba depois do banho ou da aplicação de 
xampu. Com frequência, as mulheres preferem raspar as pernas ou 
axilas enquanto tomam banho.  Quando auxiliar um cliente, tome o 
cuidado de evitar cortá-lo com a lâmina de barbear. Os clientes pro-
pensos ao sangramento (p.ex., aqueles que recebem anticoagulantes 
ou altas doses de aspirina ou aqueles com contagens de plaquetas 
baixas) precisam usar um barbeador elétrico. Antes de utilizar um 
barbeador elétrico, verifi que se há fi os desencapados ou outros riscos 
elétricos. Use barbeadores elétricos apenas em um cliente por causa 
das considerações de controle de infecção.

Figura 39-8 Barbeie na direção do crescimento do pelo. Use 
movimentos mais longos nas áreas maiores da face. Use 
movimentos curtos ao redor do queixo e dos lábios. (De Sor-
rentino SA: Assisting with patient care, St. Louis, 2003, 
Mosby.)
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Cuidado com a Lente de Contato
Objetivos
• O cliente será capaz de identifi car os sinais de 

alerta da irritação corneal e infecção ocular.
• O cliente será capaz de limpar e cuidar cor-

retamente das lentes de contato.

Estratégias de Ensino
• Incentive o cliente a procurar um especialista em visão (of-

talmologista ou optometrista) com regularidade: a cada 3 a 
5 anos antes de 40 anos, a cada 2 anos depois de 40 anos 
de idade e anualmente depois de 65 anos de idade.

• As lentes plásticas arranham com facilidade. Recomen-
dam-se soluções de limpeza especiais e tecidos de secagem.
• Não use a unha para remover sujeira ou resíduos nas lentes.
• Não use água corrente para limpar as lentes.
• Siga as recomendações do fabricante da lente ou do of-

talmologista quando inserir, limpar e desinfetar lentes.
• Mantenha as lentes úmidas ou molhadas quando não 

usadas.
• Use solução nova diariamente quando guardar e desin-

fetar as lentes.
• Diariamente, lave e enxágue por completo o estojo das 

lentes. Limpe periodicamente com sabão ou deter-
gente líquido, enxágue totalmente com água morna e 
seque ao ar livre.

• Incentive o cliente a lembrar-se do processo mnemônico 
RSVD: Rubor, Sensibilidade, problemas de Visão e Dor. Se 
ocorrer um destes problemas, remova imediatamente as 
lentes de contato. Se os problemas continuarem, contate 
um oftalmologista (Lewis e outros, 2007).

• Se a lente cair sobre uma superfície rígida, umedeça o 
dedo com a solução de limpeza ou de hidratação e toque 
gentilmente na lente para pegá-la. Em seguida, limpe, en-
xágue e desinfete a lente.

• Para evitar a mistura, sempre comece com a mesma lente 
quando remover ou aplicar as lentes.

• Jogue fora as lentes descartáveis ou de substituição pla-
nejada depois do período de uso prescrito.

Evolução
• Peça ao cliente para dizer os sinais de alerta de irritação 

da córnea e de infecção ocular.
• Peça ao cliente para descrever os métodos de cuidados 

com a lente de contato que causam infecção.
• Peça ao cliente para demonstrar a limpeza e armazena-

mento das lentes de contato.

QUADRO 39-15 ✴ Educação em Saúde

Quando usar uma lâmina de barbear para raspar, a pele deve estar 
amolecida para evitar repuxos, arranhaduras ou cortes. Por exemplo, 
colocar uma compressa quente sobre a face do cliente de sexo mas-
culino durante alguns segundos, seguido pela aplicação do creme de 
barbear ou uma camada de sabão neutro, amolece a pele. Quando o 
cliente é incapaz de se barbear, a enfermeira raspa a barba do cliente. 
Para evitar gerar desconforto ou cortes com o barbeador, mantenha 
gentilmente a pele tensa e use movimentos fi rmes e longos com o 
barbeador na direção do crescimento do pelo (Fig. 39-8). Movimen-
tos curtos e para baixo agem melhor para remover os pelos sobre o 
lábio superior ou queixo. Comumente, um cliente explica a melhor 
maneira para mover o barbeador sobre a pele. No caso de afro-ame-
ricanos, os pelos da barba tendem a ser encaracolados e se tornam 
encravados a menos que sejam raspados próximo à pele.

Cuidados com o Bigode e Barba. Clientes com bigodes ou 
barbas requerem arrumação diária. É importante manter estas áreas lim-
pas porque as partículas de alimento e muco se coletam com facilidade 

no pelo. Quando o cliente é incapaz de realizar o autocuidado, faça isto 
mediante a solicitação dele. Penteie suavemente a barba. Você pode 
aparar uma barba ou bigode desarrumado ou volumoso. Não retire o 
bigode ou barba de um cliente sem o seu consentimento.

Cuidado dos Cabelos e Couro Cabeludo. Para melhor pro-
mover e restaurar a saúde dos cabelos e do couro cabeludo, instrua os 
clientes a manter os cabelos regularmente limpos, penteados e esco-
vados. Os clientes também precisam saber como pesquisar parasitas e 
removê-los, como os piolhos (Tabela 39-4). Diga aos clientes que eles 
precisam notifi car o médico sobre as mudanças na textura e distribui-
ção dos pelos, o que indica um problema sistêmico grave.

Cuidado dos Olhos, Ouvidos e Nariz. Dê atenção especial 
para a limpeza dos olhos, ouvidos e nariz durante um banho rotineiro 
e quando a drenagem ou secreção se acumula. Este aspecto da higiene 
não apenas faz com que o cliente se sinta mais confortável, como tam-
bém melhora a recepção sensorial (Cap. 49). O cuidado focaliza-se na 
prevenção da infecção e na manutenção da função sensorial normal. 
Além disto, o cuidado dos olhos, ouvidos e nariz requer abordagens 
que considerem as necessidades especiais do cliente.

Cuidado Ocular Básico. Limpar apenas os olhos envolve lavar 
com uma toalha de rosto limpa umedecida em água. O sabão causa 
queimação e irritação (Habilidade 39-1). Nunca aplique pressão di-
reta sobre o globo ocular porque isto causa lesão grave.

Com frequência, clientes inconscientes requerem cuidado ocular 
mais frequente. Quando limpar os olhos do cliente, obtenha uma 
compressa limpa e limpe do canto interno para o externo. Use uma 
parte diferente da compressa para cada olho.

As secreções coletam-se ao longo das margens palpebrais e no canto 
interno, quando o refl exo de piscar está ausente ou quando o olho não 
se fecha por completo. Com frequência, é necessário colocar um tampão 

Figura 39-9 Remoção da prótese ocular.
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ocular sobre o olho afetado ou usar uma fi ta adesiva de papel para fechar 
o olho, de modo a evitar o ressecamento e a irritação da córnea. Adminis-
tre colírios lubrifi cantes de acordo com a prescrição da médica.

Óculos. Os óculos são feitos com vidro ou plástico endurecido, 
os quais são resistentes ao impacto para evitar estilhaçar. Contudo, 
por causa do custo, tenha cuidado quando limpar os óculos e proteja-
os de quebra ou outro dano quando eles não estão sendo usados. 
Coloque os óculos em um estojo em uma gaveta da mesinha de cabe-
ceira quando não estiver em uso.

A água fria é sufi ciente para limpar as lentes dos óculos. É melhor 
usar um tecido macio para secar, a fi m de evitar arranhar as lentes. 
Toalhas de papel arranham a lente. As lentes de plástico em particular 
são arranhadas com facilidade, e estão disponíveis soluções de limpe-
za especiais e tecidos para a secagem. Use aquilo que for recomenda-
do pelo especialista em cuidados oculares do cliente.

Lentes de Contato. Uma lente de contato é um disco peque-
no, arredondado, transparente e, por vezes, colorido, que se adapta 
diretamente sobre a córnea do olho. As lentes de contato são espe-
cifi camente idealizadas para corrigir os erros de refração do olho ou 
anormalidades no formato da córnea. Elas são de aplicação e remo-
ção relativamente fáceis.

As lentes de contato estão disponíveis para uso diário, uso esten-
dido e descartáveis. Em relação ao cuidado de higiene de um cliente, é 
importante saber que todas as lentes de contato devem ser periodica-
mente removidas para evitar a infecção ocular e as abrasões ou úlceras 
de córnea. Os agentes infecciosos comuns são a Pseudomonas aeruginosa 
e os estafi lococos. A educação do cliente também inclui uma discussão 
sobre a técnica no cuidado apropriado às lentes (Quadro 39-15).

Uso Diário. Estas lentes são removidas à noite para a limpeza e 
desinfecção, sendo substituídas em um esquema individualizado.

Uso Estendido. Estas lentes são usadas durante a noite, porém são 
removidas pelo menos uma vez por semana para a limpeza e desinfecção.

Uso Descartável. Estas lentes são removidas à noite e substituí-
das em uma base diária, semanal ou mensal (American Academy of 
Ophthalmology, 2005). Dor, lacrimejamento, desconforto e rubor 
das conjuntivas constituem sintomas do uso excessivo da lente. A 
persistência dos sintomas mesmo depois da remoção da lente é, no 
entanto, anormal e indica lesão ocular grave.

As lentes de contato acumulam secreções e material estranho. 
Este material deteriora e, em seguida, irrita o olho, causando visão 
distorcida e risco para infecção. Uma vez removidas, limpe as len-
tes de contato e as desinfete por completo. Advirta os clientes para 
nunca usarem saliva, soro fi siológico feito em casa ou água corrente 
quando limpar as lentes, pois estas soluções contem microrganismos 
que provocam infecção grave.

Olhos Artifi ciais. Os clientes com olhos artifi ciais passaram 
por uma enucleação de todo o globo ocular em consequência de 
crescimento tumoral, infecção grave ou trauma ocular. Alguns olhos 
artifi ciais são implantados de forma permanente. Remova os outros 
para a limpeza rotineira. Os clientes com olhos artifi ciais comumente 
preferem cuidar de seus próprios olhos. Respeite a vontade do cliente 
e ajude a reunir o material necessário.

Por vezes, os clientes precisam de assistência na remoção e limpe-
za da prótese. Para remover um olho artifi cial, retraia a pálpebra infe-
rior e exerça uma leve pressão exatamente abaixo do olho (Fig. 39-9). 
Esta ação faz com que o olho artifi cial se eleve da órbita, porque 
foi rompido o vácuo que mantém o olho na posição. Você também 
pode utilizar uma pequena seringa com bulbo de borracha ou bulbo 
de conta-gotas de remédio para criar um efeito de sucção. A sucção 
criada ao se colocar a extremidade do bulbo diretamente sobre o olho 
e apertando-o eleva o olho da órbita.

Em geral, o olho artifi cial é feito de vidro ou plástico. O soro fi -
siológico aquecido limpa efetivamente a prótese. Também limpe as 

bordas da órbita e os tecidos adjacentes com gaze macia umedecida em 
soro fi siológico ou em água corrente limpa. Relate os sinais de infecção 
imediatamente porque as bactérias podem espalhar-se para o olho vizi-
nho, seios paranasais subjacentes ou, até mesmo, para o tecido cerebral 
subjacente. Para reinserir o olho, retraia as pálpebras superior e inferior 
e deslize suavemente o olho para dentro da órbita, adaptando-o ade-
quadamente sob a pálpebra superior. Guarde o olho artifi cial em um 
recipiente rotulado, cheio de água corrente ou soro fi siológico.

Cuidado Com o Ouvido.  O cuidado rotineiro do ouvido 
envolve limpá-lo com a extremidade de uma compressa umedecida, 
movimentada com delicadeza no canal auditivo. Quando o cerume 
está visível, a retração suave para baixo na entrada do canal auditivo faz 
com que a cera amoleça e deslize para fora. Oriente os clientes a nunca 
usar objetos pontiagudos como grampos de cabelo ou clipes de papel 
para remover a cera. O uso destes objetos traumatiza o canal auditivo e 
rompe a membrana timpânica. Também evite usar cotonetes, porque 
eles fazem com que a cera fi que compactada dentro do canal.

Figura 39-10 Três tipos comuns de aparelhos auditivos. 
A, inserção total no canal. B, Na orelha. C, Atrás da orelha.
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As crianças e os idosos comumente apresentam cerume impacta-
do. Em geral, você pode remover o cerume excessivo ou impactado 
apenas com a irrigação, o que comumente requer a prescrição médi-
ca. Quando um cliente possui uma história de tímpano perfurado ou 
quando você descobre a perfuração durante o exame, o procedimen-
to está contraindicado. Antes da irrigação, instile em primeiro lugar 
três gotas de glicerina na hora de dormir para amolecer a cera e três 
gotas de peróxido de hidrogênio, duas vezes ao dia, para desimpactar 
a cera. Em seguida, a instilação de aproximadamente 250 mL de água 
morna (37°C) dentro do canal auditivo irá retirar mecanicamente a 
cera amolecida. A água fria ou quente provoca náusea ou vômito.

Faça com que o cliente sente ou deite em decúbito lateral com o 
ouvido afetado para cima. Coloque uma pequena cuba curva sob o 
ouvido afetado para capturar a solução de irrigação. Use um Water 
Pik (coloque no número 2) ou uma seringa de irrigação de bulbo 
para irrigar o canal auditivo. Certifi que-se de que a extremidade da 
seringa ou do Water Pik não oclui o canal, de modo a evitar fazer 
pressão na membrana timpânica. A irrigação suave dirigida para o 
ápice do canal destaca o cerume das regiões laterais do canal. Depois 
que o canal estiver limpo, seque qualquer umidade do ouvido e ins-
pecione o canal para o cerume remanescente.

Cuidado com o Aparelho Auditivo. Os aparelhos auditivos 
são instrumentos constituídos de partes miniaturizadas que agem em 
conjunto como um sistema para amplifi car o som de uma maneira con-

trolada. O aparelho recebe os estímulos sonoros de baixa intensidade 
normais e os libera para o ouvido do cliente como débitos mais altos. A 
nova classe de aparelhos auditivos reduz a interferência de ruído ambien-
te. Os chips de computador colocados no aparelho permitem os ajustes 
fi nos para as necessidades auditivas específi cas do cliente. As pessoas com 
difi culdade auditiva (perda leve ou moderada da audição) e surdas (perda 
da audição grave ou prolongada) usam aparelhos auditivos.

Existem três tipos populares de aparelhos auditivos. Um aparelho 
intracanal (ITC) (Fig. 39-10, A) é o mais moderno, menor e menos 
visível, adaptando-se integralmente no canal auditivo. Ele tem um apelo 
cosmético, é fácil de manipular e de colocar no ouvido, não interfere 
com o uso de óculos ou com o uso do telefone e o cliente pode usá-lo du-
rante a maior parte do exercício físico. No entanto, ele requer o diâmetro 
e a profundidade adequados do ouvido para sua adaptação correta. Ele 
não acomoda a perda auditiva progressiva e exige destreza manual para 
sua operação, inserção, remoção e troca de baterias. Da mesma forma, o 
cerume tende a tamponar este modelo mais que os outros.

Um aparelho no ouvido (ITA ou intra-aural) (Fig. 39-10, B) 
adapta-se dentro do canal auditivo externo e permite o ajuste mais 
fi no. É mais poderoso e mais forte, sendo, portanto, útil para uma 
gama maior de perda da audição que o aparelho ITC. É de fácil po-
sicionamento e ajuste, não interferindo com o uso de óculos. No 
entanto, é mais perceptível que o aparelho ITC e não é para pessoas 
com problemas de umidade ou de pele no canal auditivo.

Um aparelho posterior à orelha (PA) (Fig. 39-10, C) encaixa-se 
ao redor e atrás da orelha, estando conectado por um tubo de plástico 
oco, fi no e transparente a um molde de ouvido inserido dentro do 
canal auditivo externo. Ele permite o ajuste fi no. É o maior dos três 
aparelhos e é útil para clientes com perda auditiva rapidamente pro-
gressiva ou com difi culdades de destreza manual ou para aqueles que 
acham intolerável a oclusão parcial do ouvido. As desvantagens são 
que ele é mais visível e interfere com o uso de óculos e com o uso do 
telefone, sendo mais difícil de manter na posição durante o exercício 
físico. O Quadro 39-16 revê as diretrizes de educação do cliente para 
o cuidado e limpeza de um aparelho auditivo.

Cuidado Nasal.  Em geral, o cliente remove as secreções do na-
riz ao assoar gentilmente em um lenço. Advirta o cliente para não as-
soar com força, pois cria pressão capaz de lesionar o tímpano, mucosa 
nasal e, até mesmo, as estruturas oculares sensíveis. O sangramento 
nasal é um sinal de assoar forte.

Quando o cliente é incapaz de remover as secreções nasais, as-
sista usando uma compressa molhada ou um cotonete umedecido 
em água ou soro fi siológico. Nunca introduza o cotonete além do 
comprimento da extremidade com algodão. Você pode remover as 
secreções nasais excessivas através da aspiração suave.

Quando os clientes têm sondas nasogástricas, de alimentação ou 
orotraqueais inseridas através do nariz, troque a fi ta adesiva de fi xa-
ção do tubo pelo menos uma vez ao dia. Quando a fi ta adesiva fi ca 
umedecida pelas secreções nasais, a pele e a mucosa são facilmente 
maceradas. O atrito a partir de um tubo provoca a esfaceloção teci-
dual. Depois de remover cuidadosamente a fi ta adesiva, mantenha 
seguro o tubo, limpe e seque por completo a superfície nasal.

Ambiente do Quarto do Cliente. Tentar tornar o quarto do 
cliente tão confortável quanto a casa é uma das prioridades da en-
fermeira. O quarto do cliente precisa ser confortável, seguro e su-
fi cientemente grande para permitir que o cliente e os visitantes se 
movimentem livremente. Controle a temperatura, a ventilação, o 
ruído e os odores do quarto para criar um ambiente mais confortá-
vel. Manter o quarto arrumado e ordenado também contribui para a 
sensação de bem-estar do cliente.

Manutenção de Conforto. O que torna um ambiente con-
fortável depende da idade, gravidade da doença e nível de atividade 
diária normal do cliente. Dependendo da idade e da condição física 

QUADRO 39-16 Cuidado e Uso de Aparelhos 
Auditivos

• A princípio, use um aparelho auditivo por 15 a 20 minutos; 
depois, aumente gradualmente o tempo até 10 a 12 horas.

• Uma vez inserido, ligue lentamente o aparelho até um terço 
à metade do volume.

• Um som de assobio indica a inserção incorreta do molde 
auditivo, adaptação inadequada do aparelho e acúmulo de 
cerume ou líquido no ouvido.

• Ajuste o volume em um nível confortável para a conversa à 
distância de 1 metro.

• Não use o aparelho sob lâmpadas térmicas ou secador de 
cabelo ou no tempo frio e muito úmido.

• As baterias duram 1 semana com o uso diário de 10 a 12 horas.
• Remova ou desconecte a bateria quando não estiver em uso.
• Substitua os moldes auditivos a cada 2 ou 3 anos.
• Examine rotineiramente o compartimento da bateria: Está 

limpo? As baterias estão inseridas da maneira adequada? O 
compartimento está totalmente fechado?

• Certifi que-se de que os controles no aparelho auditivo es-
tão limpos e são fáceis de rodar, não criando estática du-
rante o ajuste.

• Mantenha o aparelho limpo. Veja as instruções do fabri-
cante, mas os aparelhos comumente são limpos com um te-
cido macio.

• Evite o uso de laquê e perfume enquanto utilizar o aparelho 
auditivo, pois o resíduo do spray faz com que o aparelho fi -
que oleoso e gorduroso.

• Não coloque o aparelho submerso em água.
• Examine rotineiramente o fi o ou tubo (dependendo do tipo 

de aparelho) para rachadura, lacerações e conexões ruins.
• Recomenda-se o acompanhamento rotineiro com o audiolo-

gista para avaliar a efi cácia do aparelho atual.
• É fácil ajustar as frequências nos aparelhos auditivos com-

putadorizados mais modernos.

Dados de Ebersole P, Hess P: Toward healthy aging, ed 6, St. Louis, 
2004, Mosby; Meiner S, Lueckenotte AG: Gerontologic nursing, ed 3, 
St. Louis, 2006, Mosby; e National Institute on Deafness and Other 
Communication Disorders: Hearing aids, Pub No. 99-4340, Bethesda, 
Md, 2001, National Institutes of Health, www.nidcd.nih.gov/health/
hearing/hearingaid.asp.
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do cliente, mantenha a temperatura ambiente entre 20° e 23°C. 
Lactentes, idosos e a pessoa agudamente doente frequentemente pre-
cisam de um ambiente mais aquecido. No entanto, clientes doentes 
benefi ciam-se de temperaturas ambientes mais frias para diminuir as 
demandas metabólicas do corpo.

Um bom sistema de ventilação impede que o ar mofado e odores 
permaneçam no ambiente. Proteja a pessoa agudamente doente, os 
lactentes e os idosos contra correntes de ar ao garantir que eles estão 
adequadamente vestidos e cobertos com um lençol leve.

A boa ventilação também reduz os odores desagradáveis causados 
por feridas com drenagem, vômito, defecações e urinóis cheios. Sem-
pre esvazie e enxágue as cadeiras higiênicas, comadres e urinóis de 
imediato. Os desodorizadores de ambiente ajudam a remover muitos 
odores desagradáveis, mas use-os com discrição em consideração ao 
possível constrangimento do cliente. Antes de usar desodorizadores 
de ambiente, verifi que se o cliente não é alérgico ou sensível ao pró-
prio desodorizante. As medidas de higiene completas constituem a 
melhor maneira para controlar os odores corporais ou da respiração. 
Muitas instituições de saúde atualmente proíbem o fumo.

A iluminação adequada é necessária para a segurança e conforto de 
qualquer pessoa. Um quarto intensamente iluminado é, em geral, es-
timulante, mas um quarto escurecido é melhor para o repouso e sono. 
Ajuste a iluminação do quarto ao fechar ou abrir as cortinas, regular 
as lâmpadas de chão e sobre o leito, e ao fechar ou abrir as portas do 
quarto. Quando entrar no quarto de um cliente à noite, abstenha-se de 
ligar abruptamente uma luz de teto, exceto quando necessário.

Mobiliário do Quarto. Embora existam variações através dos 
ambientes de saúde, um quarto hospitalar típico contém as seguintes 
peças de mobília básicas: mesa de cabeceira, mesa de refeição, cadeiras, 
lâmpada e leito (Fig. 39-11). As instituições de cuidados de prolongados 
e de reabilitação frequentemente apresentam equipamentos similares.  
Você pode ajustar a mesa de refeição com rodízios, em alturas variadas 
sobre o leito ou sobre uma cadeira. A mesa propicia o local de trabalho 
ideal para realizar procedimentos. Ela também fornece uma superfície 
sobre a qual se colocam bandejas de refeições, artigos de toalete e objetos 
frequentemente usados pelo cliente. Não coloque a comadre ou o urinol 
sobre a mesinha. A mesa de cabeceira é para guardar os pertences pessoais 
do cliente e o equipamento de higiene. O telefone, a jarra de água e o 
copo geralmente fi cam sobre a mesa de cabeceira.

Muitos quartos de hospital contêm uma cadeira de costas retas 
e sem braços ou uma poltrona reclinável acolchoada com braços. As 
cadeiras de costas retas são convenientes quando se transfere tempora-
riamente o cliente do leito, como durante o preparo do leito. As poltro-
nas reclináveis tendem a ser mais confortáveis quando um cliente tem 
vontade e é capaz de fi car sentado por um período estendido.

Comumente, cada quarto possui uma luz sobre o leito e uma 
lâmpada de chão ou de mesa. Posicione as luzes móveis que se esten-
dem sobre o leito a partir da parede até o alcance fácil, mas coloque-
as de lado quando não estão em uso. A iluminação portátil adicional 
propicia luz extra durante os procedimentos no leito.

Outro equipamento comumente encontrado no quarto de um clien-
te inclui uma luz de chamada, um aparelho de televisão, um aparelho de 
pressão de parede, saídas de parede de oxigênio e vácuo e artigos de 
cuidados pessoais. Os equipamentos especiais idealizados para o con-
forto ou posicionamento dos clientes incluem pranchas de pé e botas 
(Fig. 39-12), colchões especiais (Cap. 48) e pranchas de leito. Sempre 
que usar equipamentos de conforto e posicionamento, verifi que a polí-
tica da instituição e as orientações do fabricante antes da aplicação.

Leitos. Os clientes gravemente doentes frequentemente perma-
necem no leito por um longo tempo. Como um leito é uma parte do 
mobiliário muito utilizado pelo cliente hospitalizado, ele é idealizado 
para o conforto, segurança e adaptação a várias posições.

O típico leito hospitalar tem um colchão fi rme sobre uma estrutura 
de metal que você pode elevar e abaixar horizontalmente. Cada vez mais 

Figura 39-11 Quarto de hospital típico.

Figura 39-12 A, Prancha de pé. B, Bota de pé. C, Bota de 
pé com extensão para a parte inferior da perna.
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Figura 39-13 Enfermeira orienta o cliente no uso da luz de 
chamada e nos controles de leito.

TABELA 39-6 Posições Comuns de Leito
Posição Descrição Usos

Posição de Fowler Cabeceira do leito elevada até o 
ângulo de 45 graus ou mais; po-
sição semissentada; a parte dos 
pés no leito também pode estar 
elevada no joelho

Enquanto o cliente está se alimentando
Durante a inserção de sonda nasogástrica e aspiração naso-

traqueal
Promove a expansão pulmonar

Posição de Semi-Fowler Cabeceira do leito elevada até 
aproximadamente 30 graus; in-
clinações menores que na posi-
ção de Fowler; a parte dos pés 
no leito também pode estar ele-
vada no joelho

Promove a expansão pulmonar, principalmente com os clien-
tes assistidos por ventilador

Usada quando os clientes recebem alimentações gástricas 
para reduzir a regurgitação e o risco de aspiração

Posição de Trendelenburg Toda a estrutura do leito é incli-
nada com a cabeceira do leito 
para baixo

Usada para a drenagem postural
Facilita o retorno venoso nos clientes com perfusão periférica 

ruim

Posição de                
Trendelenburg reversa

Toda a estrutura do leito é incli-
nada com os pés do paciente 
para baixo

Raramente utilizada
Promove o esvaziamento gástrico
Evita o refl uxo esofágico

Horizontal Toda a estrutura do leito fi ca em 
posição horizontal em paralelo 
com o assoalho

Usada para clientes com lesões vertebrais e em tração cervical
Usada para clientes hipotensos
Comumente, os clientes preferem para dormir

Figura 39-14 Manter as roupas de cama longe do uniforme 
impede o contato com microrganismos.
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Diretrizes de Procedimentos

Preparo do Leito Desocupado
Considerações de Delegação: O procedimento de preparo do leito 
desocupado pode ser delegado. 

Material: Saco de roupa suja, forro de colchão (trocar apenas 
quando sujo), lençol protetor (simples ou com elástico), lençol 
móvel de algodão (opcional), lençol de cobertura, cobertor, colcha, 
oleado impermeável (opcional), fronhas, mesa ou cadeira de cabe-
ceira, luvas limpas (quando as roupas de cama estiverem sujas), 
compressa e solução antisséptica.
 1. Verifi que se o cliente fi cou incontinente ou se a drenagem em 

excesso está nas roupas de cama. Serão necessárias luvas.
 2. Avalie as prescrições de atividade ou restrições de mobili-

dade no planejamento quando o cliente pode levantar do 
leito para o procedimento. Assista até a cadeira ou sofá recli-
nável ao lado do leito.

 3. Abaixe qualquer grade lateral em ambos os lados do leito e 
eleve o leito até uma posição de trabalho confortável.

 4. Remova as roupas de cama sujas e coloque no saco de lavan-
deria. Evite sacudir ou abrir as roupas de cama sujas.

 5. Reposicione o colchão e seque qualquer umidade usando 
uma compressa umedecida em solução antisséptica. Seque 
por completo.

 6. Coloque toda a extensão do lençol protetor do colchão em 
um lado do leito antes de mover-se para o lado oposto.

 7. Certifi que-se de que o lençol com elástico está aplicado sem 
rugas sobre o colchão. Para aplicar um lençol sem elástico, 
permite que cerca de 25 cm fi quem pendurados sobre a 
borda do colchão. Verifi que para que a bainha da parte infe-
rior do lençol fi que abaixo da costura inferior, mesmo da 
borda inferior do colchão. Puxe a parte superior restante do 
lençol por sobre a borda superior do colchão.

 8. Enquanto em pé na cabeceira do leito, dobre em um ângulo 
de 45 graus o canto superior do lençol protetor do colchão 
(Habilidade 39-6, Passo 17).

 9. Enfi e a porção restante do lençol sem elástico sob o colchão.
 10. Opcional: Aplique o lençol de tratamento deixando a prega 

central no meio do leito ao longo de seu comprimento. Esti-
que o lençol de tratamento sobre o colchão e enfi e a borda 
em excesso sob o colchão, mantendo as palmas das mãos 
para baixo.

 11. Mova-se para o lado oposto do leito e estique suavemente o 
lençol protetor do colchão sobre a borda do colchão, desde a 
cabeceira até os pés do leito.

 12. Aplique suavemente o lençol com elástico sobre cada canto 
do colchão. Para um lençol sem elástico, dobre o canto supe-
rior em 45 graus do lençol de proteção do colchão (Passo 8), 
certifi cando-se de que o canto esteja esticado.

 13. Segure a borda restante do lençol protetor do colchão sem 
elástico e enfi e fi rmemente sob o colchão enquanto se move 
da cabeceira do leito até os pés. Estique o lençol de trata-
mento dobrado sobre o lençol protetor do colchão e enfi e sob 
o colchão, primeiro no meio e, em seguida, no fundo.

QUADRO 39-17 ✴
 14. Quando necessário, aplique o impermeável sobre o lençol 

protetor do colchão ou lençol de tratamento.
 15. Coloque o lençol protetor do paciente sobre o leito com a do-

bra central vertical ao longo do comprimento da metade dos 
pés do leito. Abra o lençol da cabeceira até os pés, assegu-
rando-se de que a borda superior do lençol esteja nivelada 
com a borda superior do colchão.

 16. Faça a prega horizontal para os pés: fi que em pé ao lado dos 
pés do leito e faça uma dobra a uma distância de 5 a 10cm 
sobre o leito. Puxe o lençol para cima a partir dos pés para 
fazer uma dobra de aproximadamente 15 cm da borda inferior 
do colchão (ilustração, Habilidade 39-6, Passo 34).

 17. Enfi e a porção restante do lençol sob os pés do colchão. Em 
seguida, coloque o cobertor sobre o leito com a borda supe-
rior em paralelo com a borda superior do lençol e a 15 a 20cm 
da borda superior do lençol. (Opcional: Aplique a colcha adi-
cional sobre o leito.)

 18. Faça um punho ao passar a borda do lençol protetor do 
cliente para baixo sobre a borda do cobertor e da colcha.

 19. Em pé, ao lado do pé do leito, levante ligeiramente o canto 
do colchão com uma das mãos, e com a outra mão enfi e o 
lençol protetor do cliente, o cobertor e a colcha sob o col-
chão. Certifi que-se de que as pregas dos pés não sejam pu-
xadas para fora. 

 20. Faça o canto dobrado modifi cado em 45 graus com o lençol 
protetor do cliente, cobertor e colcha. Depois de fazer a do-
bra triangular, não enfi e a extremidade do triângulo (ver ilus-
tração). Faça uma dobra com o lençol protetor do cliente e o 
cobertor. Faça o canto modifi cado nos pés do leito.

 21. Vá para o outro lado do leito. Estique o lençol, cobertor e col-
cha de modo uniforme. Faça uma dobra com o lençol protetor 
do cliente e o cobertor. Faça o canto modifi cado nos pés do 
leito.

 22. Coloque a fronha. 
 23. Coloque a luz de chamada dentro do alcance do cliente na 

grade do leito ou no travesseiro e volte o leito para a altura 
que possibilite a transferência do cliente. Assista o cliente a 
ir até o leito.

 24. Arrume o quarto do cliente. Remova e descarte os suprimen-
tos. Faça a higiene das mãos.

PASSO 20 Canto da margem do leito modifi cado.

hospitais estão convertendo o leito hospitalar comum para um em que a 
superfície do colchão pode ser eletronicamente ajustada para o conforto 
do cliente. Diferentes posições do leito promovem o conforto do cliente, 
minimizam os sintomas, promovem a expansão pulmonar e melhoram o 
acesso durante determinados procedimentos (Tabela 39-6).

Comumente, você modifi ca a posição de um leito ao usar os con-
troles eletrônicos incorporados na luz de chamada do cliente e em 
um painel na lateral ou pé do leito (Fig. 39-13). É importante que 
você se familiarize com o uso dos controles do leito. A facilidade em 
elevar e abaixar um leito e a mudança de posição da cabeceira e dos 
pés elimina a tensão musculoesquelética indevida sobre a enfermeira. 
Oriente os clientes no uso adequado dos controles e os alerte para 
evitar elevar o leito até uma posição que provoque lesão.

Os leitos contêm aspectos de segurança como travas nas rodas 
ou rodízio. Trave as rodas quando o leito está parado para evitar o 
movimento acidental. As grades laterais protegem os clientes de que-
das acidentais. Você pode remover a cabeceira da maioria dos leitos. 
Isto é importante quando a equipe médica precisa ter acesso fácil à 
cabeça, como durante a reanimação cardiopulmonar.

Preparo do Leito. Mantenha o leito de um cliente limpo e 
confortável. Isto requer inspeções frequentes para se certifi car de que 
a roupa de cama está limpa, seca e sem dobras. Quando os clientes 
estão com sudorese, apresentam feridas com drenagem ou estão in-
continentes, fi que sempre atenta para as roupas de cama sujas.

Comumente, a cama é arrumada pela manhã depois do banho 
do cliente ou enquanto o cliente está tomando banho de chuveiro, 
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P r e p a r o  d o  L e i T O  O C U P A D O

Considerações de Delegação
O procedimento de preparo do leito pode ser delegado. A enfer-
meira revê quaisquer restrições de atividade ou precauções. A en-
fermeira instrui as auxiliares/técnicas de enfermagem sobre:
• Procurar a drenagem da ferida, material de curativo, tubos de 

drenagem ou equipo IV que fi que deslocado ou que é encon-
trado sobre as roupas de cama. 

• O que fazer quando o cliente fi ca fatigado.

Material (Fig. 39-15)
• Saco(s) de roupas.
• Forro de colchão (precisa ser trocado apenas quando sujo).
• Lençol de proteção do colchão.
• Lençol de tratamento.
• Lençol protetor do cliente.
• Cobertor.
• Colcha.
• Forros impermeáveis e/ou lençóis de banho (opcional).
• Fronhas.
• Mesa ou cadeira de cabeceira.
• Luvas limpas (opcional).
• Toalha.
• Desinfetante.

✴ HABILIDADE  39-6

PASSOS JUSTIFICATIVA
 1.  Examine o cliente para o potencial para incontinência ou para 

a drenagem excessiva sobre as roupas de cama.
Determina a necessidade de proteção com forros impermeáveis ou 

lençóis de banho adicionais sobre o leito.
 2. Verifi que o prontuário para as prescrições ou precauções espe-

cífi cas relacionadas com o movimento e o posicionamento.
Garante a segurança do cliente e o uso da mecânica corporal apro-

priada.
 3. Explique o procedimento para o cliente, observando que o cliente 

será solicitado a virar para um lado e rolar sobre a roupa de cama.
Minimiza a ansiedade e promove cooperação.

 4. Faça a higiene das mãos e calce luvas (usar luvas apenas 
quando as roupas de cama estiverem sujas ou houver risco 
de contato com secreções corporais).

Reduz a transmissão de microrganismos.

 5. Reúna o equipamento e arrume na mesa ou cadeira de cabe-
ceira. Remova o equipamento desnecessário, como a bandeja 
de refeição ou os artigos usados para higiene.

Reunir todo o equipamento propicia um procedimento sem inter-
corrências e ajuda a aumentar o conforto do cliente. Colocar as 
roupas de cama sobre superfícies limpas minimiza a dissemi-
nação da infecção.

 6. Puxe a cortina ao redor do leito ou feche a porta. Mantém a privacidade do cliente.
 7. Ajuste a altura do leito até uma posição de trabalho confortá-

vel. Abaixe qualquer grade lateral elevada em um dos lados 
do leito. Remova a luz de chamada.

Minimiza a tensão sobre as costas. É mais fácil remover e aplicar as 
roupas de cama de maneira uniforme no leito na posição horizon-
tal. Proporciona o acesso fácil ao leito e às roupas de cama.

 8. Afrouxe o lençol de proteção do cliente na parte dos pés da 
cama.

Facilita a remoção das roupas de cama.

 9. Remova a colcha e o cobertor em separado. Quando estive-
rem sujos, coloque-os no saco de roupas. Mantenha as rou-
pas sujas afastadas do uniforme.

Reduz a transmissão de microrganismos.

 10. Quando o cobertor e a colcha devem ser reutilizados, do-
bre-as ao juntar as bordas superior e inferior. Dobre o lado 
mais distante sobre a borda do fundo mais próxima. Junte no-
vamente as bordas superior e inferior. Coloque a roupa de 
cama dobrada sobre as costas da cadeira.

O método de dobra facilita a reaplicação e minimiza as rugas.

 11. Cubra o cliente com o lençol de tratamento da seguinte ma-
neira: desdobre o lençol de banho sobre o lençol protetor do 
cliente. Peça ao cliente para segurar a borda superior do len-
çol de tratamento. Quando o cliente for incapaz de segurar, 
enfi e a parte superior do lençol do banho sob o ombro. Se-
gure o lençol protetor do cliente sob o lençol de tratamento 
no ombro do cliente e traga o lençol protetor para baixo até 
os pés do leito. Retire o lençol protetor e jogue no saco de 
roupas sujas.

O lençol de tratamento proporciona aquecimento e mantém as re-
giões do corpo cobertas durante a remoção do lençol protetor 
do paciente.

 12. Com a assistência de outra enfermeira, deslize o colchão no 
sentido da cabeceira do leito.

Se o colchão desliza no sentido dos pés do leito quando a cabe-
ceira do leito está elevada, é difícil enfi ar as roupas de cama. É 
desconfortável para o cliente porque os pés dele podem ser 
pressionados em lugar de pender sobre os pés do leito.

 13. Posicione o cliente no lado oposto ao seu no leito, virado em 
decúbito lateral e voltado para longe de você. Certifi que-se 
de que a grade lateral diante do cliente esteja elevada. Ajuste 
o travesseiro sob a cabeça do cliente.

Virar o cliente em decúbito lateral proporciona espaço para a reti-
rada da roupa de cama. A grade lateral garante a segurança do 
cliente em relação à queda para diante no leito.

Antigo lençol móvel de algodão

Oleado antigo
(opcional)

Lençol de forrar o
colchão (lençol protetor)
antigo e acolchoamento

de colchão

Lençol de forrar o
colchão limpo e
acolchoamento

de colchão
Oleado limpo

(opcional)

Lençol móvel de
algodão limpo

Figura 39-15 Material para o preparo do leito ocupado. 
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Continua

 14. Afrouxe as roupas de cama de proteção do colchão movendo 
da cabeceira para os pés. Com a costura voltada para baixo 
(para o colchão), dobre em leque o lençol protetor do colchão 
e o lençol de tratamento no sentido do cliente — primeiro, o 
lençol de tratamento, em seguida o lençol protetor do colchão. 
Enfi e as bordas das roupas de cama exatamente sob as náde-
gas, as costas e os ombros. Não dobre o forro do colchão em 
leque caso ela deve ser reutilizado (ver ilustração).

Prepara para a remoção de todas as roupas de cama ao mesmo 
tempo.

Proporciona o espaço de trabalho máximo para aplicar a roupa de 
cama limpa. Mais adiante, quando o cliente virar para o outro 
lado, você poderá remover as roupas de cama sujas com facili-
dade.

 15. Seque qualquer umidade sobre o colchão exposto com a toalha 
e o desinfetante apropriado. Certifi que-se de que a superfície do 
colchão esteja seca antes de aplicar as roupas de cama.

Reduz a transmissão de microrganismos.

 16. Aplique roupas de cama na metade exposta do leito: 
 a. Coloque o forro de colchão limpo sobre o leito ao dobrá-lo 

no sentido do comprimento com o vinco vertical situado 
longitudinalmente na linha média do leito. Dobre em leque 
a parte superior sobre o colchão. (Quando o forro for reuti-
lizado, apenas estique-o sem deixar qualquer ruga.)

Aplicar as roupas de cama sobre o leito em camadas sucessivas 
minimiza a energia e o tempo empregados na arrumação do 
leito.

 b. Desdobre o lençol de proteção do colchão no sentido do 
comprimento ao longo do centro do leito. Dobre em leque 
a parte superior do lençol no sentido do centro do leito 
ao longo do cliente. Estique a parte inferior do lençol so-
bre o colchão e traga a borda sobre o lado mais próximo 
do colchão. Puxe o lençol esticado suavemente sobre as 
bordas do colchão. Permita que a borda do lençol não en-
caixada penda por uma distância de 25cm sobre a borda 
do colchão. Certifi que-se de que a bainha da parte infe-
rior do lençol caia além da junção, paralela à borda infe-
rior do colchão (ver ilustração).

O posicionamento adequado das roupas de cama em um lado ga-
rante que a quantidade adequada das roupas de cama estará 
disponível para cobrir o lado oposto do leito. Manter as bainhas 
para baixo elimina a irritação da pele do cliente.

 17. Prenda o lençol protetor do colchão na cabeceira do leito: Garante que o lençol protetor fi xo não irá se afrouxar com facilidade.
 a. Fique em diagonal com a cabeceira do leito. Coloque a 

mão que está distante da cabeceira sob o canto superior 
do colchão, próximo à borda, e o levante.

 b. Com a outra mão, enfi e a borda superior do lençol de pro-
teção do colchão suavemente sob o colchão, de tal modo 
que as bordas laterais do lençol, acima e abaixo do 
colchão, se encontrem quando colocadas juntas.

 c. Fique de frente para o lado do leito e pegue a borda su-
perior do lençol a aproximadamente 45cm da borda 
superior do colchão (ver ilustração).

 d. Levante o lençol e deixe-o cair sobre o colchão, formando 
uma dobra triangular, com a base inferior do triângulo em 
paralelo com a borda lateral do colchão (ver ilustração).

 e. Enfi e a borda inferior do lençol, que está pendendo livre 
abaixo do colchão, sob o colchão. Enfi e com as palmas 
das mãos voltadas para baixo, sem puxar a dobra triangu-
lar (ver ilustração).

PASSOS JUSTIFICATIVA

P r e p a r o  d o  L e i T O  O C U P A D O — C o n t.✴HABILIDADE  39-6

PASSO 14 Roupas de cama anti-
gas inseridas sob o cliente.

PASSO 16b Roupas de cama 
limpas aplicadas no leito.

PASSO 17c Borda su-
perior do lençol pega.

PASSO 17d O lençol 
na parte superior do 
colchão em uma dobra 
triangular.

PASSO 17e Borda in-
ferior do lençol inserida 
sob o colchão.
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 f. Segure a parte do lençol que cobre a lateral do colchão na 
posição com uma das mãos. Com a outra mão, pegue a 
parte superior da dobra triangular e traga-a para baixo, 
sobre a lateral do colchão. Enfi e esta parte sob o colchão 
(ver ilustração).

O canto não pode ser desfeito com facilidade, mesmo quando o 
cliente se move com frequência no leito.

 18. Prenda a parte remanescente do lençol sob o colchão, mo-
vendo-se no sentido dos pés do leito. Mantenha a roupa de 
cama esticada.

As pregas nas roupas de cama constituem uma fonte de irritação 
da pele.

 19. (Opcional) Abra o lençol móvel de modo que ele fi que do-
brado pela metade. Coloque a dobra central ao comprido, ao 
longo da metade do leito, e posicione o lençol de modo que 
ele fi cará sob as nádegas e as costas do cliente (ver ilustra-
ção). Dobre em leque a parte superior na direção do cliente 
com a borda junto às costas. Estique a parte inferior do lençol 
móvel para fora da borda do colchão. Prenda o excesso do 
lençol sob o colchão (mantenha as palmas para baixo).

O lençol móvel é usado para levantar e reposicionar o cliente. A 
posição sob o tronco do cliente distribui a maior parte do peso 
corporal do cliente sobre o lençol.

 20. Coloque o impermeável sobre o lençol móvel, com a dobra 
central contra a lateral do cliente. Dobre em leque a parte su-
perior na direção do cliente.

Protege as roupas de cama contra a sujeira.

 21. Advirta o cliente de que ele será rolado sobre uma camada es-
pessa de roupas de cama e que pode sentir uma protuberân-
cia. Faça com que o cliente role lentamente na sua direção, so-
bre as camadas de roupa de cama. Eleve a grade lateral do 
lado que concluiu o trabalho e vá para o outro lado do leito.

Posiciona o cliente para a remoção e aplicação das roupas de 
cama. Mantém a segurança e o alinhamento corporal do cliente 
durante a mudança de posição.

 22. Abaixe a grade lateral. Assista o cliente a se posicionar no outro 
lado, sobre as dobras das roupas de cama. Afrouxe as bordas 
das roupas de cama sujas debaixo do colchão (ver ilustração).

Expõe o lado oposto do leito para a remoção das roupas de cama 
sujas e para a aplicação das roupas de cama limpas. Facilita a 
remoção das roupas de cama.

 23. Remova as roupas de cama sujas ao dobrá-las em um feixe 
ou quadrado, com o lado sujo voltado para dentro. Jogue no 
saco de roupas sujas. Quando necessário, limpe o colchão 
com solução antisséptica e seque a superfície do colchão an-
tes de colocar as roupas de cama limpas.

Reduz a transmissão de microrganismos.

 24. Puxe as roupas de cama limpas, dobradas em leque, sobre a 
borda do colchão, desde a cabeceira até os pés do leito.

As roupas de cama esticadas não irritarão a pele do cliente.

 25. Assista o cliente a rolar de volta para a posição de decúbito 
dorsal. Reposicione o travesseiro.

Mantém o conforto do cliente.

PASSOS JUSTIFICATIVA

P r e p a r o  d o  L e i T O  O C U P A D O — C o n t.✴HABILIDADE  39-6

PASSO 17f A e B, Dobra triangular colocada sobre a lateral do colchão. 
C, Roupa de cama inserida sob o colchão.

 A B C

PASSO 19 Oleado opcional. PASSO 22 Assistindo o cliente a rolar sobre as dobras da roupa de 
cama.
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 26. Puxe o lençol esticado sobre as bordas do colchão. Enfi e o 
canto superior do lençol de proteção do colchão (Passo 17). 
Quando prender o canto, certifi que-se de que o lençol esteja 
esticado e sem dobras.

As dobras e as pregas provocam irritação da pele.

 27. Fique virada para a lateral do leito, segure a borda remanes-
cente do lençol de proteção do colchão. Incline-se para trás, 
mantendo as costas retas, e puxe enquanto enfi a o excesso 
da roupa de cama sob o colchão. Proceda desde a cabeceira 
do leito até os pés. (Evite levantar o colchão durante o proce-
dimento para garantir a adaptação fi rme.)

O uso da mecânica corporal adequada, enquanto fi xa a roupa de 
cama, impede a lesão.

 28. Estique o lençol móvel dobrado em leque sobre o lençol de prote-
ção do colchão. Segure a borda do lençol com as palmas das mãos 
para baixo, incline-se para trás e enfi e o lençol sob o colchão. Enfi e 
da metade para cima e, em seguida, da metade para baixo.

Enfi ar primeiro para cima ou para baixo irá puxar o lençol lateral-
mente, causando a adaptação errada.

 29. Coloque o lençol protetor do cliente sobre o cliente, com a 
dobra central ao comprido, sobre a metade inferior do leito. 
Abra o lençol desde a cabeceira até os pés do leito e dobre 
sobre o cliente.

O posicionamento correto da dobra central garante que o lençol 
esteja igualmente distribuído sobre o leito.

 30. Peça ao cliente para segurar o lençol de proteção do cliente 
limpo ou enfi e o lençol ao redor dos ombros do cliente. Re-
mova o lençol de tratamento e jogue no saco de roupa suja.

O lençol evita a exposição de partes do corpo. Fazer com que o 
cliente segure o lençol incentiva a participação do cliente no 
cuidado.

 31. Coloque o cobertor sobre o leito, desdobre-o de modo que a 
dobra fi que ao comprido ao longo do meio do leito. Desdobre 
o cobertor para cobrir o cliente. Certifi que-se de que a borda 
superior esteja em paralelo com a borda do lençol protetor do 
cliente e a 15 a 20cm da borda do lençol protetor do colchão.

O cobertor cobre por completo o cliente e propicia o aquecimento 
adequado.

 32. Coloque a colcha sobre o leito de acordo com Passo 31. Certifi -
que-se de que a borda superior da colcha se estenda por sobre 
2,5cm depois da borda superior do cobertor. Enfi e a borda supe-
rior da colcha por cima e por baixo da borda superior do cobertor.

Confere uma aparência arrumada ao leito e propicia aquecimento 
adicional.

 33. Faça um punho passando a borda do lençol protetor do cliente por 
cima da borda do cobertor e da colcha em sentido descendente.

Protege a face do cliente do atrito com o cobertor ou colcha.

 34. Em pé, ao lado do leito, levante o canto do colchão ligeira-
mente com uma das mãos e enfi e as roupas de cama sob o 
colchão. O lençol protetor do cliente e o cobertor são enfi a-
dos em conjunto. Certifi que-se de que as roupas de cama es-
tejam sufi cientemente frouxas para permitir o movimento dos 
pés do cliente. Fazer uma prega horizontal nos pés é uma op-
ção (ver ilustração).

Confere aparência arrumada ao leito. As úlceras de pressão irão se 
desenvolver nos artelhos e nos calcanhares do cliente a partir 
do atrito dos pés contra as roupas de cama apertadas.

 35. Faça um canto modifi cado com o lençol protetor do cliente, o 
cobertor e a colcha:

Garante que as roupas superiores não irão se afrouxar com facili-
dade.

 a. Pegue a borda lateral do lençol protetor do cliente, o co-
bertor e a colcha a aproximadamente 45 cm de distância 
dos pés do leito. Levante as cobertas para formar uma do-
bra triangular e deixe-as cair sobre o leito.

 b. Prenda sob o colchão a borda solta pendente sobre a lat-
eral do colchão. Não puxe a dobra triangular.

 c. Pegue a dobra triangular e traga-a para baixo, sobre o 
colchão, enquanto segura as cobertas junto à lateral do 
colchão. Não prenda a ponta do triângulo.

Fixa as roupas de cama, mas mantém a borda e o topo do lençol 
dobrados sobre o colchão.

PASSOS JUSTIFICATIVA

P r e p a r o  d o  L e i T O  O C U P A D O — C o n t.✴HABILIDADE  39-6

PASSO 34 Dobra do lençol na extremidade distal do leito opcional.
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 36. Eleve a grade lateral quando apropriado. Prepare o outro lado 
do leito; estique o lençol protetor do cliente, o cobertor e a col-
cha por igual. Dobre a parte superior da colcha sobre o cober-
tor e faça um punho com o lençol protetor do cliente (Passo 
33); faça um canto modifi cado nos pés do leito (Passo 35).

O uso correto das grades laterais ajuda o movimento do cliente no 
leito.

 37. Troque a fronha. 
 a. Faça com que o cliente levante a cabeça. Enquanto apoia 

o pescoço com uma das mãos, remova o travesseiro. Per-
mita que o cliente abaixe a cabeça.

A sustentação dos músculos do pescoço evita a lesão durante a 
fl exão e a extensão do pescoço.

 b. Remova a fronha suja ao segurar o travesseiro na extremi-
dade aberta com uma das mãos e puxe a fronha para trás 
sobre o travesseiro com a outra mão. Jogue a fronha no 
saco de roupas sujas.

Os travesseiros deslizam com facilidade, minimizando assim o 
contato com as roupas de cama sujas.

 c. Segure a fronha limpa no centro da parte fechada. Junte a 
fronha, virando-a ao avesso sobre a mão que a segura. 
Com a mesma mão, pegue a metade de uma extremidade 
do travesseiro. Puxe a fronha por sobre o travesseiro com 
a outra mão.

Facilita o deslizamento da fronha sobre o travesseiro.

 d. Certifi que-se de que os cantos do travesseiro se adaptem 
corretamente nos cantos da fronha. Coloque o travesseiro 
sob a cabeça do cliente.

A má adaptação da fronha faz a constrição do afofamento e da 
expansão do travesseiro, além de interferir no conforto do 
cliente.

 38. Coloque a luz de chamada dentro do alcance do cliente e re-
torne o leito até uma altura e posição confortáveis.

Garante a segurança e o conforto do cliente.

 39. Abra as cortinas do quarto e reorganize a mobília. Coloque os 
artigos pessoais dentro do alcance na mesinha de cabeceira 
ou na mesa auxiliar. 

Promove a sensação de bem-estar.

 40. Descarte as roupas de cama sujas no hamper ou na rampa de 
lavanderia e faça a higiene das mãos.

Evita a transmissão de microrganismos.

 41. Pergunte ao cliente se ele está se sentindo confortável. Garante que as roupas de cama estão limpas e esticadas.
 42. Inspecione a pele para áreas de irritação. As pregas nas roupas de cama provocam pressão sobre a pele.
 43. Observe o cliente para os sinais de fadiga, dispneia, dor ou 

desconforto.
Fornece dados sobre o nível de tolerância do cliente à atividade e 

sobre a capacidade de participar em outros procedimentos.

PASSOS JUSTIFICATIVA

P r e p a r o  d o  L e i T O  O C U P A D O — C o n t.

Resultados Inesperados e Intervenções Relacionadas
 1. O cliente sente desconforto com as dobras das roupas de cama.
 a. Estique os lençóis.
 b. Mude frequentemente a posição do cliente.
 2. A pele do cliente mostra sinais de ruptura.
 a. Institua as medidas de cuidados da pele para reduzir o risco 

de úlcera de pressão (Cap. 48).
 b. Troque frequentemente a posição do cliente.

Registrando e Relatando
• Não é necessário fazer o registro da preparação de um leito ocu-

pado.

sentado em uma cadeira se alimentando ou fora do quarto para 
procedimentos ou exames. Durante todo o dia, alinhe as roupas 
de cama que estiverem frouxas ou dobradas. Também verifi que as 
roupas de cama para partículas de alimento depois das refeições e 

Figura 39-16 Leito cirúrgico ou de recuperação.

para a umidade ou sujeira. Troque qualquer roupa de cama que 
fi que suja ou molhada.

Quando trocar as roupas de cama, siga os princípios da assepsia 
médica ao manter as roupas sujas longe do uniforme (Fig. 39-14). 
Coloque as roupas de cama sujas em sacos de roupas especiais, descar-
tando em um hamper. Para evitar correntes de ar, as quais espalham 
microrganismos, nunca sacuda as roupas de cama. Para evitar trans-
mitir infecção, não coloque roupas de cama sujas no chão. Quando 
as roupas limpas tocarem o assoalho, descarte-as de imediato.

Durante o preparo do leito, use procedimentos de manuseio de cliente 
seguros e a mecânica corporal adequada (Cap. 47). Sempre eleve o leito até 
a altura apropriada antes de trocar as roupas de cama, de tal modo que você 
não precise se curvar ou se esticar por sobre o colchão. Você também se 
movimentará para a frente e para trás em lados opostos do leito enquanto 
aplica a nova roupa de cama. A mecânica corporal e o manuseio seguro são 
importantes quando virar de lado ou reposicionar o cliente no leito.

Quando os clientes estiverem acamados no leito, organize as ativi-
dades de preparo do leito para conservar tempo e energia (Habilidade 
39-6). A privacidade, conforto e segurança do cliente são igualmente 
importantes quando arruma um leito. Usar as grades laterais para 
ajudar no posicionamento e mudança de posição, manter as luzes de 
chamada dentro do alcance do cliente e manter a posição adequada 
do leito ajudam a promover o conforto e a segurança. Depois do 

✴HABILIDADE  39-6
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preparo do leito, retorne-o para a posição horizontal mais baixa e ve-
rifi que se as rodas estão travadas para evitar quedas acidentais quando 
o cliente se levantar ou deitar no leito sozinho.

Quando possível, prepare o leito enquanto ele está desocupado 
(Quadro 39-17). Use o julgamento para determinar o melhor horário 
para que o cliente se sente em uma cadeira enquanto você está arruman-
do o leito. Quando preparar um leito fechado, siga os mesmos princípios 
básicos que seguiria se estivesse no preparo de um leito ocupado.

Um leito sem paciente está temporariamente desocupado ou não. 
Em um leito ocupado, os lençóis superiores são dobrados para trás 
de modo que fi que fácil para o cliente deitar. Em um leito fecha-
do, o lençol superior, cobertor e colcha são puxados para cima até 
a cabeceira do colchão e sob os travesseiros. Um leito desocupado 
é preparado em um quarto de hospital antes que um novo cliente 
seja admitido naquele quarto. Um leito cirúrgico, de recuperação ou 
pós-operatório é uma versão modifi cada do leito aberto. O lençol 
superior é arrumado para a transferência fácil do cliente de uma maca 
para o leito. Os lençóis superiores e a colcha não são enfi ados ou do-
brado em diagonal nos cantos. Em lugar disto, os lençóis superiores 
são dobrados em um lado ou dobrados até o terço inferior do leito 
(Fig. 39.16). Isto facilita a transferência do cliente para o leito.

Roupas de Cama. Em qualquer instituição de saúde, é importan-
te ter um suprimento adequado de roupas de cama para cuidar adequa-
damente dos clientes. Muitas instituições possuem “armários de roupa” 
dentro ou exatamente fora do quarto de um cliente, onde é guardado 

Figura 39-17 Modelo de pensamento crítico para a avalia-
ção da higiene. 

um suprimento diário de roupas de cama. Quando você traz a roupa de 
cama para dentro do quarto de um cliente, quando ela não é usada, ela 
deve ser enviada para a lavanderia. Isto aumenta os custos da instituição. 
A roupa de cama em excesso que fi ca em torno do quarto de um cliente 
cria aglomeração e obstáculos para as atividades de cuidado do cliente.

Antes do preparo do leito, é importante juntar as roupas de cama 
necessárias e os artigos pessoais do cliente. Desta maneira, todos os 
equipamentos são acessíveis para preparar o leito e o quarto. As rou-
pas de cama são pressionadas e dobradas para evitar a disseminação de 
microrganismos e para tornar mais fácil a arrumação do leito. Quando 
lençóis com elástico não estão disponíveis, os lençóis comuns são usu-
almente pressionados com uma dobra central para ser colocados para 
baixo do centro do leito. As roupas de cama desdobram-se facilmente 
para os lados, com as dobras frequentemente se encaixando sobre as 
bordas do colchão. Uma troca de roupas de cama completa nem sem-
pre é necessária. Você pode reutilizar o oleado, lençol, cobertor e colcha 
para o mesmo cliente quando eles não estão molhados ou sujos.

Descarte adequadamente as roupas de cama para minimizar a 
disseminação da infecção (Cap. 34). As políticas das instituições for-
necem orientações quanto à maneira adequada para ensacar e descar-
tar as roupas de cama sujas. Depois que um cliente recebe alta, todas 
as roupas de cama vão para a lavanderia e a camareira limpa o colchão 
e o leito, tornando a aplicar uma nova roupa de cama.

✦Avaliação
A avaliação das medidas de higiene ocorre durante e depois de cada 
procedimento em particular. Por exemplo, quando der banho no cliente, 
inspecione a pele para revelar se a drenagem ou outra sujeira foi efetiva-
mente removida da superfície da pele. Quando terminar o banho, per-
gunte ao cliente se houve melhora no conforto e relaxamento. Quando 
avaliar para a efi cácia das medidas de higiene, observe as alterações no 
comportamento do cliente. O cliente assume uma posição mais rela-
xada? O cliente está sem odor corporal? O cliente é capaz de adormecer? 
A expressão facial do cliente transmite uma sensação de conforto?

Com frequência, leva tempo para que o cuidado higiênico resulte 
em uma melhora na condição do cliente. A presença de lesões orais, 
infestação no couro cabeludo ou escoriação cutânea geralmente irá re-
querer medidas repetidas e uma combinação de intervenções de enfer-
magem. Determine se a condição do cliente ou o seu nível de conforto 
melhora com o passar do tempo e se as terapias existentes são efetivas.

A avaliação completa considera as metas de cuidado e avalia se 
são alcançados os resultados esperados. Uma conduta de pensamento 
crítico considera todos os fatores quando se avalia o cuidado do cliente 
(Fig. 39-17). A base de conhecimento e a experiência da enfermeira 
fornecem importantes perspectivas quando analisa os dados do históri-
co do cliente. Por exemplo, a observação contínua de uma mucosa oral 
ajuda a determinar a efi cácia das práticas de higiene oral. Há melho-
ra das mucosas previamente infl amadas? Os padrões de avaliação são 
os resultados esperados estabelecidos no estágio de planejamento do 
cuidado do cliente. Quando os resultados não forem alcançados, você 
precisará revisar o plano de cuidados. Continue a aplicar as atitudes de 
pensamento crítico quando considera todos os achados da evolução.

O aspecto fi nal da avaliação determina se as expectativas do cliente 
com higiene foram alcançadas ou não. Faça as seguintes perguntas: Você 
acha que seu banho e massagem nas costas ajudaram a fazer com que você 
se sentisse confortável? Existem outras formas para que nós possamos re-
alizar um melhor trabalho com o cuidado de seus pés? Quais medidas 
adicionais você acha necessárias para manter sua boca limpa e fresca?

As expectativas do cliente são orientações importantes na deter-
minação da satisfação do cliente. Você precisa se sentir confortável 
em abordar as preocupações e expectativas do cliente. Uma conduta 
atenciosa ajudará na facilitação da discussão destas questões.
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 Conceitos-chave
• Avalie a capacidade física e cognitiva de um cliente para reali-

zar as medidas higiênicas básicas, incluindo a força muscular, 
fl exibilidade e destreza, equilíbrio, coordenação, tolerância à 
atividade e capacidade de atender.

• Determine a capacidade de um cliente para realizar o autocui-
dado e forneça o cuidado de higiene de acordo com as neces-
sidades e preferências dele.

• Durante a higiene, integre outras atividades, como o exame fí-
sico, cuidado de ferida e exercícios de amplitude de movimento.

• Enquanto realiza as necessidades de higiene diárias, use as 
habilidades de educação em saúde e comunicação no desen-
volvimento de uma relação atenciosa com o cliente.

• Vários fatores pessoais, socioculturais, econômicos e de desen-
volvimento infl uenciam as práticas de higiene dos clientes.

• As crenças de saúde dos clientes predizem a probabilidade de 
assumir o comportamento de promoção de saúde, como a 
manutenção da boa higiene.

• Os clientes com redução sensorial, insufi ciência vascular e 
imobilidade estão em maior risco para a integridade da pele 
prejudicada.

• Para os clientes que sofrem sintomas como dor ou náusea, 
administrar as terapias de alívio dos sintomas antes da hi-
giene irá prepará-los melhor para qualquer procedimento. 

• Quando realizar o cuidado oral para clientes inconscientes, 
empreenda as medidas para evitar a aspiração.

• O quarto do cliente precisa ser confortável, seguro e sufi cien-
temente grande para permitir que o cliente e os visitantes se 
movimentem livremente.

• A avaliação do cuidado de higiene baseia-se na sensação de 
conforto, relaxamento, bem-estar e compreensão das técnicas 
de higiene pelo cliente.

 Exercícios de Pensamento Crítico
A sra. Wyatt é uma mulher de 77 anos que está sendo observada 
na clínica médica durante sua consulta de acompanhamento 
para o tratamento de diabetes melito. Durante a conversa da 
enfermeira com a sra. Wyatt, a cliente diz: “Você sabe, a úlcera 
em meu pé direito ainda está lá.”

 1. Qual tipo de avaliação a enfermeira deve realizar com  sra. 
Wyatt?

 2. Quais recomendações são necessárias para o regime de 
cuidado do pé da sra. Wyatt?

A sra. Wyatt voltou para uma consulta de acompanhamento. 
Ela diz: “Meu dedo mínimo agora tem uma úlcera aberta, que 
apareceu quando eu removi a parte de cima do calo.”

 3. O que você faria em seguida para o cuidado da sra. Wyatt?

 4. A área aberta da sra. Wyatt em seu dedo direito curou. Ela 
ainda parece insegura sobre o que é necessário para o cui-
dado preventivo do pé. O que você deve ensiná-la sobre o 
cuidado preventivo com os pés?

 Questões de Revisão no Estilo NCLEX®

 1. O cuidado higiênico requer o contato próximo com o cliente. 
A princípio, a enfermeira utiliza qual resposta abaixo para 
promover uma relação terapêutica atenciosa? (Escolha to-
das que se aplicam.)
 1. Habilidades de avaliação
2. Toque terapêutico
3. Habilidades fundamentais
4. Habilidades de comunicação

 2. As preferências pessoais de um cliente para a higiene são 
infl uenciadas por inúmeros fatores. (Escolha todos os que 
se aplicam.)
 1. A enfermeira é a responsável pelo cuidado
2. O cuidado de higiene é um procedimento de rotina
3. A higiene não tem infl uência sobre os resultados do 

cliente
4. Dois indivíduos não realizam a higiene da mesma maneira

 3. A imagem corporal de uma pessoa sobre sua aparência fí-
sica é afetada por quais conceitos? (Escolha todos os que se 
aplicam.)
 1. Social
2. Objetivo
3. Subjetivo
4. Desenvolvimento

 4. A iniciativa saúde para todos 2010 (Healthy People 2010) 
incluiu recomendações para melhorar:
 1. Saúde dentária
2. Cuidado da pele em idosos
3. Controle medicamentoso em idosos 
4. Dieta norte-americana por adição de mais carboidratos

 5. Os clientes que mais necessitam de cuidados perineais são 
aqueles em risco máximo de:
 1. Morte
2. Queda
3. Adquirir uma infecção
4. Precisar ser institucionalizado

 6. Além de tomar banho, qual intervenção melhor promove o 
conforto do cliente:
 1. Lanches
2. Massagem nas costas
3. Livros em áudio
4. Drenagem postural

 7. Os clientes irão experimentar condições que ameaçam a 
integridade da mucosa oral; portanto:
 1. Nenhum cuidado bucal se faz necessário
2. Há necessidade de menos higiene oral
3. Nenhum agente anti-infeccioso é necessário
4. É necessário o cuidado bucal mais frequente

 8. A prioridade quando se realiza a higiene oral de um cliente 
inconsciente consiste em evitar:
 1. Aspiração
2. Mau hálito
3. Cárie dentária
4. Ulcerações da boca

 9. Dependendo da idade e condição física do cliente, a tempe-
ratura ambiente deve ser mantida entre:
 1. 18,3o e 21oC
2. 20o e 23oC
3. 23,8o e 25oC
4. 25,5o e 26,6oC

 10. O método para aparar as unhas consiste em:
 1. Chamar um especialista em pé
2. Cortar a unha em curva
3. Lixar a unha reta
4. Cortar as unhas até as cutículas
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ObjetivOs

O domínio do conteúdo deste capítulo capacitará o estudante a:
•	 Descrever	a	estrutura	e	a	função	do	sistema	cardiopulmonar.
•	 Diferenciar	os	processos	fisiológicos	de	débito	cardíaco,	fluxo	

sanguíneo	miocárdico	e	circulação	da	artéria	coronária.
•	 Descrever	a	relação	entre	débito	cardíaco,	pré-carga,			

pós-carga,	contratilidade	e	frequência	cardíaca.
•	 Relacionar	os	processos	fisiológicos	de	ventilação,	perfusão	e	

troca	de	gases	respiratórios.
•	 Estabelecer	a	regulação	neural	e	química	da	respiração.
•	 Discutir	o	efeito	do	nível	de	saúde,	idade,	estilo	de	vida	e	

ambiente	do	cliente	sobre	a	oxigenação.
	

•	 Identificar	os	resultados	clínicos	que	ocorrem	como	resultado	
de	distúrbios	na	condução,	débito	cardíaco	alterado,	função	
valvar	prejudicada,	isquemia	miocárdica	e	perfusão	tecidual	
prejudicada.

•	 Identificar	os	resultados	clínicos	que	ocorrem	como	resultado	
de	hiperventilação,	hipoventilação	e	hipoxemia.

•	 Descrever	as	intervenções	de	cuidado	de	enfermagem	para	
promover	oxigenação	no	atendimento	básico	no	cuidado	
agudo	e	em	ambientes	de	cuidado	restaurador	e	continuado.

teRMOs-CHAve

Angina do pectoris, p. 913
Arritmias, p. 913
Atelectasia, p. 916
Broncoscopia, p. 920
Cânula nasal, p. 951
Cianose, p. 916
Débito cardíaco, p. 908
Difusão, p. 911
Dispneia, p. 918
Drenagem postural, p. 930
Drenio torácico, p. 942
Eletrocardiograma (ECG), 

p. 909
Espirometria de incentivo, 

p. 941
Expiração, p. 910
Fibrilação ventricular,   

p. 913
Fisioterapia torácica (FT),  

p. 929
Hematêmese, p. 920

Hemoptise, p. 920
Hemotórax, p. 942
Hiperventilação, p. 916
Hipoventilação, p. 916
Hipovolemia, p. 912
Hipoxia, p. 916
Índice cardíaco (IC),   

p. 908
Infarto do miocárdio (IM), 

p. 913
Inspiração, p. 910
Isquemia miocárdica,   

p. 913 
Nebulização, p. 929
Ortopneia, p. 919
Pneumotórax, p. 942
Pós-carga, p. 909
Pré-carga, p. 909
Reabilitação 

cardiopulmonar, p. 958

Respiração com lábios 
franzidos, p. 963

Respiração diafragmática,  
p. 960

Ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP),  
 p. 957

Ritmo sinusal normal 
(RSN), p. 909

Sibilo, p. 920
Taquicardia ventricular,   

p. 913
Taxa de fluxo expiratório 

máximo (PEFR), p. 925
Toracocentese, p. 925
Umidificação, p. 927
Ventilação, p. 910
Volume sistólico, p. 908
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Base do Conhecimento 
Científico

O oxigênio	é	necessário	para	manter	a	vida.	Os	sistemas	cardíaco	
e	 respiratório	 suprem	 as	 demandas	 de	 oxigênio	 do	 corpo.	 O	

sangue	é	oxigenado	através	dos	mecanismos	de	ventilação,	perfusão	
e	transporte	dos	gases	respiratórios.	Reguladores	neurais	e	químicos	
controlam	a	frequência	e	a	profundidade	da	respiração	em	resposta	a	
demandas	de	oxigênio	tecidual	alteradas.

Fisiologia Cardiovascular
A	fisiologia	cardiopulmonar	envolve	a	liberação	de	sangue	desoxige-
nado	 (sangue	 com	alto	 teor	de	dióxido	de	 carbono	 e	baixo	 teor	de	
oxigênio)	para	o	lado	direito	do	coração	e	para	a	circulação	pulmonar	
e	de	sangue	oxigenado	(sangue	com	alto	teor	de	oxigênio	e	baixo	teor	
de	dióxido	de	carbono)	dos	pulmões	para	o	lado	esquerdo	do	coração	
e	os	 tecidos.	O	 sistema	cardíaco	 libera	oxigênio,	nutrientes	 e	outras	
substâncias	para	os	tecidos	e	remove	os	produtos	residuais	do	metabo-
lismo	celular	pelos	sistemas	vascular	e	outros	sistemas	corporais	(p.ex.,	
respiratório,	digestivo	e	renal)	(McCance	e	Huether,	2005).

estrutura e Função.	O	ventrículo	direito	bombeia	sangue	pela	
circulação	 pulmonar.	 O	 ventrículo	 esquerdo	 bombeia	 sangue	 pela	
circulação	 sistêmica	 (Fig.	40-1).	O	 sistema	 circulatório	 troca	 gases	
respiratórios,	nutrientes	e	produtos	residuais	entre	o	sangue	e	os	te-
cidos.

bomba Miocárdica.	A	ação	de	bombeamento	do	coração	é	
essencial	para	a	liberação	de	oxigênio.	As	quatro	câmaras	cardíacas,	
os	dois	átrios	e	os	dois	ventrículos	se	enchem	com	sangue	durante	
a	diástole	e	 se	esvaziam	durante	a	 sístole.	A	doença	arterial	coro-
nariana	(DAC)	e	a	cardiomiopatia	(coração	aumentado)	resultam	
em	menor	ação	de	bombeamento	e	em	uma	redução	do	volume	de	
sangue	ejetado	dos	ventrículos	(volume	sistólico).	A	hemorragia	e	
a	desidratação	promovem	redução	no	volume	de	sangue	circulante	
e	no	volume	sistólico.

As	fibras	miocárdicas	têm	propriedades	contráteis	que	lhes	per-
mitem	 distender-se	 durante	 o	 enchimento.	 No	 coração	 saudável,	
esta	distensão	relaciona-se	proporcionalmente	à	força	de	contração.	
Conforme	o	miocárdio	se	distende,	a	força	da	contração	subsequente	
aumenta;	isto	é	conhecido	como	a	lei	de	Frank-Starling	do	coração.	
No	coração	doente,	a	Lei	de	Starling	não	se	aplica	porque	a	distensão	
miocárdica	está	além	dos	limites	fisiológicos	do	coração.	A	resposta	
contrátil	 subsequente	 resulta	 em	 volume	 sistólico	 insuficiente,	 e	 o	
sangue	começa	a	“refluir”	na	circulação	pulmonar	(insuficiência	car-
díaca	esquerda)	ou	sistêmica	(insuficiência	cardíaca	direita).

Fluxo sanguíneo Miocárdico.	Para	manter	o	fluxo	sanguí-
neo	adequado	para	a	circulação	pulmonar	e	sistêmica,	o	fluxo	sanguí-
neo	miocárdico	precisa	suprir	oxigênio	e	nutrientes	suficientes	para	
o	próprio	miocárdio.	O	fluxo	sanguíneo	através	do	coração	é	unidi-
recional.	As	quatros	valvas	cardíacas	asseguram	esse	fluxo	sanguíneo	
retrógrado	(Fig.	40-1).	Durante	a	diástole	ventricular	as	valvas	atrio-
ventriculares	(mitral	e	tricúspide)	se	abrem,	e	o	sangue	flui	dos	átrios	
de	alta	pressão	para	os	ventrículos	relaxados.	Isso	representa	S1,	ou	a	
primeira	bulha	cardíaca.	Após	o	enchimento	ventricular,	inicia-se	a	
fase	sistólica.

Durante	a	fase	sistólica	as	valvas	semilunares	(aórtica	e	pulmonar)	
se	abrem,	e	o	sangue	flui	dos	ventrículos	para	a	aorta	e	a	artéria	pul-
monar.	O	fechamento	das	valvas	aórtica	e	pulmonar	representa	S2,	
ou	a	segunda	bulha	cardíaca.	Alguns	clientes	com	doença	vavular	têm	
fluxo	retrógrado	ou	regurgitação	de	sangue	pela	valva	incompetente,	
causando	um	sopro	que	pode	ser	ouvido	na	ausculta	(Cap.	33).

Circulação da Artéria Coronária.	A	circulação	da	coronária	é	
o	ramo	da	circulação	sistêmica	que	supre	o	miocárdio	com	oxigênio	e	
nutrientes	e	remove	os	resíduos.	As	artérias	coronárias	se	enchem	du-
rante	a	diástole	ventricular	(McCance	e	Huether,	2005).	As	artérias	
coronárias	direita	e	esquerda	surgem	da	aorta	logo	acima	e	atrás	da	
valva	aórtica	através	de	aberturas	denominadas	óstios	coronarianos	
(aberturas	coronarianas).	A	artéria	coronária	esquerda,	o	suprimento	
mais	abundante	de	sangue,	alimenta	o	miocárdio	ventricular	esquer-
do,	que	é	mais	muscular	e	faz	a	maior	parte	do	trabalho	do	coração.

Circulação sistêmica. As	artérias	e	veias	da	circulação	sistêmi-
ca	liberam	nutrientes	e	oxigênio	para	os	tecidos	e	removem	resíduos	
deles.	O	sangue	oxigenado	flui	do	ventrículo	esquerdo	pela	aorta	e	
para	 as	 artérias	 sistêmicas	 maiores.	 Essas	 artérias	 se	 ramificam	 em	
artérias	menores,	arteríolas,	e	finalmente	em	vasos	menores,	os	capi-
lares.	No	nível	capilar	ocorre	a	troca	de	gases	respiratórios,	nutrientes	
e	resíduos,	e	os	tecidos	são	oxigenados.	Os	produtos	residuais	saem	
da	rede	de	capilares	pelas	vênulas,	que	se	juntam	para	formar	veias.	
Estas	veias	formam	veias	maiores,	que	transportam	sangue	desoxige-
nado	para	o	lado	direito	do	coração,	no	qual	retornam	à	circulação	
pulmonar.

Regulação do Fluxo sanguíneo. A	 quantidade	 de	 sangue	
ejetado	do	ventrículo	esquerdo	a	cada	minuto	é	o	débito cardíaco.	O	
débito	cardíaco	normal	é	de	4	a	6	L/min	no	adulto	saudável	de	68	kg	
em	repouso.	O	volume	circulante	de	sangue	muda	de	acordo	com	as	
necessidades	de	oxigênio	e	metabólicas	do	corpo.	Por	exemplo,	durante	
exercício,	gravidez	e	febre,	o	débito	cardíaco	aumenta,	mas	durante	o	
sono	ele	diminui.	A	fórmula	a	seguir	representa	o	débito	cardíaco:

				Débito	cardíaco	(DC)	=	Volume	sistólico	(VS)	×	frequência		
	 	 	 	 																cardíaca	(FC)

O	índice cardíaco (IC)	é	uma	medida	mais	precisa	e	considera	
perfusão	 tecidual	 e	 a	 área	de	 superfície	 corporal	do	cliente	 (ASC).	
Determine	o	IC	dividindo	o	débito	cardíaco	pela	ASC.	A	variação	
normal	é	de	2,5	a	4,0	L/min/m2.

Volume sistólico	é	a	quantidade	de	sangue	ejetado	do	ventrículo	
esquerdo	com	cada	contração.	A	quantidade	de	sangue	no	ventrículo	
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Figura 40-1 Representação esquemática do fluxo sanguíneo 
pelo coração. As setas indicam a direção do fluxo. (De Lewis 
SM e outros: Medical-surgical nursing: assessment and man-
agement of clinical problems, ed 5, St. Louis, 2000, Mosby.)
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esquerdo	no	fim	da	diástole	(pré-carga),	a	resistência	à	ejeção	ventri-
cular	esquerda	(pós-carga)	e	a	contratilidade	miocárdica	influenciam	
o	volume	sistólico.

Pré-carga	é	o	volume	diastólico	final.	Os	ventrículos	se	disten-
dem	quando	cheios	com	sangue.	Quanto	mais	distendido	o	músculo	
ventricular,	maior	a	contração	e	maior	o	volume	sistólico	(lei	de	Star-
ling).	Em	situações	clínicas,	a	pré-carga	e	o	volume	sistólico	subse-
quente	são	manipulados	trocando	a	quantidade	do	volume	de	sangue	
circulante.	Por	exemplo,	quando	há	hemorragia,	a	hidratação	venosa	
e	a	reposição	de	sangue	aumentam	o	volume	circulante	e	aumentam	
a	pré-carga	e	o	volume	sistólico	subsequente	e	o	débito	cardíaco.	Se	o	
volume	não	for	reposto,	a	pré-carga	e	o	débito	cardíaco	subsequente	
diminuem.

Pós-carga	é	a	resistência	à	ejeção	ventricular	esquerda.	O	coração	
precisa	trabalhar	para	contrapor	esta	resistência	de	ejetar	completamen-
te	o	sangue	do	ventrículo	esquerdo.	A	pressão	aórtica	diastólica	é	uma	
boa	medida	clínica	de	pós-carga.	Na	hipertensão,	a	pós-carga	aumenta,	
o	que	faz	a	carga	de	trabalho	cardíaco	aumentar.	Na	hipertensão	a	pós-
carga	é	manipulada	reduzindo	a	pressão	arterial	sistêmica.

A	contratilidade	miocárdica	também	influencia	o	volume	sistóli-
co	e	o	débito	cardíaco.	A	contração	deficiente	reduz	a	quantidade	de	
sangue	ejetado	pelos	ventrículos.	Algumas	drogas	aumentam	a	força	
da	 contração	 miocárdica,	 como	 as	 preparações	 digitais,	 a	 epinefri-
na	e	drogas	simpatomiméticas	(drogas	que	mimetizam	os	efeitos	do	
sistema	nervoso	simpático).	A	lesão	do	músculo	miocárdico,	como	
um	infarto	agudo	do	miocárdio,	promove	redução	na	contratilidade	
miocárdica.	O	miocárdio	dos	idosos	é	mais	rígido	e	mais	lento,	e	a	
contratilidade	não	 se	 recupera	 tão	 rapidamente	 (Meiner	 e	Luecke-
notte,	2006).

A	frequência	cardíaca	afeta	o	fluxo	sanguíneo	em	função	da	re-
lação	entre	frequência	e	tempo	de	enchimento	diastólico.	Com	uma	
frequência	cardíaca	mantida	maior	que	160	batimentos	por	minuto,	
o	tempo	de	enchimento	diastólico	diminui,	reduzindo	o	volume	sis-
tólico	e	o	débito	cardíaco.	A	frequência	cardíaca	do	idoso	é	lenta	para	
aumentar	sob	estresse	(Meiner	e	Lueckenotte,	2006).

sistema de Condução. O	relaxamento	e	a	contração	rítmicos	
dos	átrios	e	ventrículos	depende	da	transmissão	contínua	e	organi-
zada	dos	impulsos	elétricos.	O	sistema	de	condução	cardíaca	gera	e	
transmite	estes	impulsos	(Fig.	40-2).

O	sistema	de	condução	do	coração	gera	os	impulsos	necessários	
para	iniciar	a	cadeia	elétrica	de	eventos	para	o	batimento	normal	do	
coração.	O	sistema	nervoso	autonômico	influencia	a	 frequência	de	
geração	de	impulso,	bem	como	a	velocidade	de	transmissão	por	vias	
condutivas	e	a	força	das	contrações	atrial	e	ventricular.	As	fibras	ner-
vosas	simpáticas,	que	aumentam	a	frequência	de	geração	de	impulso	
e	a	velocidade	da	 transmissão	do	 impulso,	 inervam	todas	as	partes	
dos	átrios	e	ventrículos,	bem	como	os	nodos	sinoatrial	(SA)	e	atrio-
ventricular	(AV)	(McCance	e	Huether,	2005).

O	sistema	de	condução	se	origina	com	o	nodo	SA,	o	“marca-passo”	
do	coração.	O	nodo	SA	fica	no	átrio	direito	próximo	da	entrada	da	
veia	cava	superior.	Os	impulsos	são	iniciados	no	nodo	SA	a	uma	fre-
quência	intrínseca	de	60	a	100	batimentos	por	minuto.

Os	impulsos	elétricos	são	transmitidos	pelos	átrios	ao	longo	de	
vias	 intra-atriais	para	o	nodo	AV.	O	nodo	AV	medeia	os	 impulsos	
entre	os	átrios	e	os	ventrículos.	A	frequência	intrínseca	do	nodo	AV	
normal	é	de	40	a	60	batimentos	por	minuto.	O	nodo	AV	ajuda	no	
esvaziamento	atrial	retardando	o	impulso	antes	de	transmiti-lo	pelos	
feixes	de	His	e	a	rede	ventricular	de	Purkinje.	A	frequência	intrínseca	
do	 feixe	de	His	 e	 da	 rede	 ventricular	 de	Purkinje	 é	 entre	 20	 e	 40	
batimentos	por	minuto.

Um	eletrocardiograma (ECG)	reflete	a	atividade	elétrica	do	sis-
tema	de	condução.	O	ECG	monitora	a	regularidade	e	via	do	impulso	
elétrico	pelo	sistema	de	condução;	entretanto,	ele	não	reflete	o	esfor-
ço	muscular	do	coração.	A	sequência	normal	no	ECG	é	denominada	
ritmo sinusal normal (RSN)	(Fig.	40-3).

O	RSN	implica	que	o	 impulso	se	origina	no	nodo	SA	e	segue	
a	sequência	normal	pelo	sistema	de	condução.	A	onda	P	representa	
a	condução	elétrica	por	ambos	os	átrios.	A	contração	atrial	segue	a	
onda	P.	O	intervalo	PR	representa	o	impulso	viajando	no	tempo	pelo	
nodo	AV,	pelo	feixe	de	His	e	para	as	fibras	de	Purkinje.	A	extensão	
normal	do	intervalo	PR	é	de	0,12	a	0,20	segundo.	Um	aumento	no	
tempo,	maior	do	que	0,20	segundo,	indica	um	bloqueio	na	transmis-
são	do	impulso	pelo	nodo	AV,	enquanto	uma	redução,	de	menos	de	
0,12	segundo,	indica	o	início	do	impulso	elétrico	a	partir	de	outra	
fonte	que	não	o	nodo	SA.

O	complexo	QRS	indica	que	o	impulso	elétrico	viajou	pelo	ventrí-
culo.	A	duração	normal	do	QRS	é	de	0,06	a	0,12	segundo.	Um	aumento	
na	duração	de	QRS	indica	um	atraso	no	tempo	de	condução	pelos	ven-
trículos.	A	contração	ventricular	geralmente	segue	o	complexo	QRS.

Figura 40-2 Sistema de condução do coração. AE, átrio es-
querdo; VE, ventrículo esquerdo; AD, átrio direito; VD, ven-
trículo direito; SA, sinoatrial; AV, atrioventricular. (De Lewis 
SM e outros: Medical-surgical nursing: assessment and man-
agement of clinical problems, ed 5, St. Louis, 2000, Mosby.)
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Figura 40-3 Forma de onda normal do ECG.



910 Unidade vii Necessidades Humanas Básicas

O	intervalo	QT	representa	o	tempo	necessário	para	a	despolari-
zação	ventricular	e	repolarização.	O	intervalo	QT	normal	é	de	0,12	
a	0,42	segundo.	Alterações	nos	valores	de	eletrólitos,	como	hipocal-
cemia,	 ou	 terapia	 com	 drogas	 como	 disopiramida	 ou	 amiodarona	
aumentam	o	intervalo	QT.	Ocorre	encurtamento	do	intervalo	QT	
com	terapia	com	digitálicos,	hipercalemia	e	hipercalcemia.

Fisiologia Respiratória
A	troca	dos	gases	 respiratórios	ocorre	entre	o	ambiente	e	o	 sangue	
(Fig.	40-4).	O	pulmão	transfere	oxigênio	da	atmosfera	para	os	alvé-
olos,	nos	quais	o	oxigênio	é	trocado	por	dióxido	de	carbono.	Os	al-
véolos	transferem	oxigênio	e	dióxido	de	carbono	para	o	sangue	e	dele	
através	das	membranas	 capilares	 alveolares.	Existem	 três	 etapas	no	
processo	de	oxigenação:	ventilação,	perfusão	e	difusão.

estrutura e Função.	 As	 condições	 ou	 doenças	 que	 alteram	 a	
estrutura	 e	 o	 funcionamento	 do	 pulmão	 alteram	 a	 respiração.	 Os	
músculos	 respiratórios,	 o	 espaço	 pleural,	 pulmões	 e	 alvéolos	 (Fig.	
40-5)	são	essenciais	para	a	ventilação,	a	perfusão	e	a	troca	dos	gases	
respiratórios.	Os	gases	 se	movem	para	dentro	 e	para	 fora	dos	pul-
mões	por	mudanças	de	pressão.	A	pressão	intrapleural	é	negativa,	ou	
menos	do	que	a	pressão	atmosférica,	que	é	de	760	mmHg	no	nível	
do	mar.	Para	que	o	ar	flua	nos	pulmões,	a	pressão	intrapleural	tor-
na-se	mais	negativa,	estabelecendo	um	gradiente	de	pressão	entre	a	
atmosfera	e	os	alvéolos.	O	diafragma	e	os	músculos	intercostais	ex-
ternos	se	contraem	para	criar	uma	pressão	pleural	negativa	e	aumen-
tam	o	tamanho	do	tórax	para	a	 inspiração.	O	relaxamento	do	dia-
fragma	e	 a	 contração	dos	músculos	 intercostais	 internos	permitem	
que	o	ar	escape	dos	pulmões.

A ventilação	é	o	processo	de	movimentação	dos	gases	para	den-
tro	e	para	fora	dos	pulmões.	A	ventilação	exige	coordenação	das	pro-

priedades	musculares	e	elásticas	do	pulmão	e	do	 tórax,	bem	como	
inervação	intacta.	O	principal	músculo	inspiratório	da	respiração	é	
o	diafragma.	Ele	é	inervado	pelo	nervo	frênico,	que	existe	na	medula	
espinhal	no	nível	da	quarta	vértebra	cervical.	A	perfusão	relaciona-
se	com	a	capacidade	do	sistema	cardiovascular	de	bombear	sangue	
oxigenado	para	os	tecidos	e	retornar	desoxigenado	para	os	pulmões.	
Por	último,	a	difusão	é	responsável	pela	movimentação	dos	gases	res-
piratórios	de	uma	área	para	outra.	Para	que	a	troca	dos	gases	respi-
ratórios	ocorra,	os	órgãos,	nervos	e	músculos	da	respiração	precisam	
estar	intactos	e	o	sistema	nervoso	central	precisa	ser	capaz	de	regular	
o	ciclo	respiratório.

esforço Respiratório. É	 o	 esforço	 exigido	 para	 expandir	 e	
contrair	os	pulmões.	No	indivíduo	saudável,	a	respiração	é	tranquila	
e	não	requer	esforço.	A	quantidade	de	energia	despendida	na	respira-
ção	depende	da	frequência	e	da	profundidade	da	respiração,	da	faci-
lidade	com	que	os	pulmões	podem	ser	expandidos	(complacência)	e	
da	resistência	das	vias	aéreas.

A	inspiração	é	um	processo	ativo,	estimulado	por	receptores	quí-
micos	na	aorta.	A	expiração é	um	processo	passivo	que	depende	das	
propriedades	de	retração	elástica	dos	pulmões,	exigindo	pequeno	ou	
nenhum	esforço	muscular.	O	surfactante	é	uma	substância	química	
produzida	nos	pulmões	para	manter	a	tensão	superficial	dos	alvéolos	
e	 mantê-los	 sem	 colabamento.	 Os	 clientes	 com	 doença	 pulmonar	
obstrutiva	crônica	(DPOC)	perdem	a	retração	elástica	dos	pulmões	e	
do	tórax.	Como	resultado,	o	esforço	do	cliente	para	respirar	aumen-
ta.	 Além	 disso,	 os	 clientes	 com	 determinadas	 doenças	 pulmonares	
têm	produção	reduzida	de	surfactante	e	algumas	vezes	desenvolvem	
atelectasia.

Os	músculos	acessórios	da	respiração	podem	aumentar	o	volume	
pulmonar	durante	 a	 inspiração.	Os	 clientes	 com	DPOC,	 especial-
mente	enfisema,	com	frequência	usam	estes	músculos	para	aumentar	
o	volume	pulmonar.	O	uso	prolongado	dos	músculos	acessórios	não	
promove	ventilação	efetiva	e	causa	 fadiga.	Durante	a	avaliação	ob-
serve	 se	há	 elevação	das	 clavículas	do	cliente	durante	 a	 inspiração.	
A	 elevação	 das	 clavículas	 durante	 a	 inspiração	 pode	 indicar	 fadiga	
ventilatória,	fome	de	ar,	ou	expansão	pulmonar	reduzida.
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Figura 40-4 Estruturas do sistema pulmonar. (De Thompson 
J e outros: Mosby’s manual of clinical nursing, ed 3, St. 
Louis, 1993, Mosby.)

Artéria pulmonar
do coração

direito

Veia pulmonar
do coração
esquerdo

Plexo
capilar

Alvéolos

Figura 40-5 Alvéolos na extremidade terminal da via aérea 
inferior. (De Thompson J e outros: Mosby’s manual of clinical 
nursing, ed 3, St. Louis, 1993, Mosby.)
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A	complacência	é	a	capacidade	dos	pulmões	de	se	distender	ou	
de	 se	 expandir	 em	 resposta	 à	 pressão	 intra-alveolar	 aumentada.	 A	
complacência	diminui	em	doenças	como	edema	pulmonar,	fibrose	
intersticial	e	pleural	e	anormalidades	estruturais	congênitas	ou	trau-
máticas,	como	cifose	ou	costelas	fraturadas.

Resistência	das	vias	aéreas	é	a	diferença	de	pressão	entre	a	boca	
e	os	alvéolos	em	relação	à	taxa	de	fluxo	de	gás	inspirado.	Obstru-
ção	de	via	aérea,	asma	e	edema	traqueal	aumentam	a	resistência	
das	vias	aéreas.	Quando	a	resistência	aumenta,	a	quantidade	de	ar	
pelas	vias	aéreas	anatômicas	diminui.

Complacência	pulmonar	reduzida,	resistência	aumentada	das	vias	
aéreas	e	expiração	ativa	com	o	uso	de	músculos	acessórios	aumentam	
o	esforço	respiratório,	resultando	em	maior	gasto	de	energia.	O	cor-
po	aumenta	sua	taxa	metabólica	e	a	necessidade	de	oxigênio.	A	eli-
minação	de	dióxido	de	carbono	também	aumenta.	Esta	sequência	é	
um	ciclo	vicioso	para	o	cliente	com	ventilação	prejudicada,	causando	
mais	 comprometimento	do	 estado	 respiratório	 e	da	 capacidade	de	
oxigenar	adequadamente.

volumes Pulmonares. A	espirometria	mede	o	volume	de	ar	
que	entra	ou	sai	dos	pulmões.	Por	exemplo,	o	volume	corrente	é	a	
quantidade	 de	 ar	 expirado	 em	 uma	 respiração	 normal	 e assumido	
como	igual	à	quantidade	de	ar	inspirado	em	cada	respiração.	As	va-
riações	no	volume	corrente	e	em	outros	volumes	pulmonares	asso-
ciam-se	a	estado	de	saúde,	como	gravidez,	exercício,	obesidade,	ou	a	
condições	obstrutivas	ou	restritivas	do	pulmão.

Circulação Pulmonar. A	função	primária	da	circulação	pul-
monar	é	movimentar	sangue	para	as	membranas	capilares	alveolares	
e	delas	para	a	troca	de	gás.	A	circulação	pulmonar	é	um	reservatório	
para	o	sangue,	de	modo	que	o	pulmão	é	capaz	de	aumentar	seu	volume	
sanguíneo	sem	grandes	aumentos	na	artéria	pulmonar	ou	nas	pressões	
venosas.	A	circulação	pulmonar	também	funciona	como	um	filtro,	re-
movendo	pequenos	trombos	antes	que	eles	atinjam	órgãos	vitais.

A	circulação	pulmonar	começa	na	artéria	pulmonar,	que	recebe	
sangue	venoso	misto	pobremente	oxigenado	do	ventrículo	direito.	O	
fluxo	sanguíneo	por	este	sistema	depende	da	capacidade	de	bombe-
amento	do	ventrículo	direito.	O	fluxo	continua	da	artéria	pulmonar	
através	das	arteríolas	pulmonares	para	os	capilares	pulmonares,	nos	
quais	o	sangue	entra	em	contato	com	a	membrana	capilar	alveolar	
e	ocorre	 a	 troca	de	gases	 respiratórios.	O	 sangue	 rico	 em	oxigênio	
circula	então	pelas	vênulas	e	veias	pulmonares,	retornando	ao	átrio	
esquerdo.

A	pressão	e	a	resistência	dentro	do	sistema	circulatório	pulmonar	
são	mais	baixas	que	dentro	do	sistema	circulatório	sistêmico.	As	pare-
des	dos	vasos	pulmonares	são	mais	espessas	e	contêm	menos	músculo	
liso.	O	pulmão	aceita	o	débito	cardíaco	total	proveniente	do	ventrí-
culo	direito	e,	exceto	em	casos	de	hipóxia	alveolar	ou	cor	pulmonale,	
não	direciona	o	fluxo	sanguíneo	de	uma	região	para	outra.

troca de Gás Respiratório (Gasosa). A difusão	 é	o	pro-
cesso	 para	 troca	 gasosa	 alveolar	 e	 capilar	 dos	 tecidos	 corporais.	 O	
oxigênio	 é	 transferido	dos	pulmões	para	 o	 sangue,	 e	 o	dióxido	de	
carbono	é	transferido	do	sangue	para	os	alvéolos	e	expirado.	No	nível	
tecidual,	o	oxigênio	é	transferido	do	sangue	para	os	tecidos,	e	o	dió-
xido	de	carbono	é	transferido	dos	tecidos	para	o	sangue	para	retornar	
aos	alvéolos	e	ser	expirado.

A	 difusão	 dos	 gases	 respiratórios	 ocorre	 na	 membrana	 capilar	
alveolar.	A	espessura	da	membrana	 influencia	 a	 taxa	de	difusão.	A	
maior	espessura	da	membrana	impede	a	difusão	porque	os	gases	le-
vam	tempo	para	se	transferir	através	da	membrana.	Os	clientes	com	
edema	pulmonar,	infiltrados	pulmonares	ou	derrame	pulmonar	têm	
membrana	espessada,	resultando	em	difusão	lenta,	troca	lenta	dos	ga-
ses	respiratórios	e	liberação	reduzida	de	oxigênio	para	os	tecidos.	As	
doenças	crônicas	(p.ex.,	enfisema),	as	doenças	agudas	(p.ex.,	pneu-

motórax)	e	os	processos	cirúrgicos	(p.ex.,	lobectomia)	com	frequên-
cia	alteram	a	área	de	superfície	da	membrana	capilar	alveolar.

transporte de Oxigênio. O	sistema	de	transporte	de	oxigê-
nio	 consiste	 nos	 pulmões	 e	 no	 sistema	 cardiovascular.	 A	 liberação	
depende	da	quantidade	de	oxigênio	que	entra	nos	pulmões	(venti-
lação),	do	fluxo	sanguíneo	para	os	pulmões	e	tecidos	(perfusão),	da	
taxa	de	difusão	e	da	capacidade	carreadora	de	oxigênio.	Três	coisas	
influenciam	a	capacidade	do	sangue	de	carrear	oxigênio:	a	quantida-
de	de	oxigênio	dissolvido	no	plasma,	a	quantidade	de	hemoglobina	e	
a	tendência	da	hemoglobina	de	ligar-se	ao	oxigênio.	A	hemoglobina,	
que	 é	 um	 carreador	 de	 oxigênio	 e	 dióxido	 de	 carbono,	 transporta	
mais	oxigênio	(aproximadamente	97%).	A	molécula	de	hemoglobina	
combina-se	com	oxigênio	para	 formar	oxiemoglobina.	A	formação	
de	oxiemoglobina	é	 facilmente	reversível,	permitindo	que	a	hemo-
globina	e	o	oxigênio	se	dissociem,	o	que	libera	o	oxigênio	para	entrar	
nos	tecidos.

transporte de Dióxido de Carbono. O	dióxido	de	carbono	
se	difunde	nas	hemácias	e	é	rapidamente	hidratado	em	ácido	carbô-
nico	(H2CO3).	O	ácido	carbônico	dissocia-se	então	em	hidrogênio	
(H+)	 e	 íons	bicarbonato	 (HCO–

3).	A	hemoglobina	 tampona	o	 íon	
hidrogênio,	e	o	HCO–

3	 se	difunde	no	plasma	(Cap.	41).	Parte	do	
dióxido	de	carbono	nas	hemácias	reage	com	grupos	de	aminoácidos,	
formando	 compostos	 carbamino.	 Essa	 reação	 ocorre	 rapidamente.	
A	hemoglobina	reduzida	(desoxiemoglobina)	se	combina	com	o	di-
óxido	de	 carbono,	 e	 o	 sangue	 venoso	 transporta	 a	maior	parte	do	
dióxido	de	carbono.

Regulação da Respiração. A	regulação	da	respiração	é	neces-
sária	para	assegurar	a	entrada	suficiente	de	oxigênio	e	eliminação	de	
dióxido	 de	 carbono	 para	 satisfazer	 às	 demandas	 do	 corpo	 (p.	 ex.,	
durante	exercício,	infecção	ou	gravidez).	Reguladores	neurais	e	quí-
micos	controlam	o	processo	da	respiração.	A	regulação	neural	inclui	
o	controle	do	sistema	nervoso	central	da	frequência,	profundidade	e	
ritmo	respiratório.	A	regulação	química	envolve	a	influência	de	agen-
tes	químicos	como	dióxido	de	carbono	e	íons	hidrogênio	na	frequên-
cia	e	profundidade	da	respiração	(Quadro	40-1).

Fatores que Afetam a Oxigenação
Quatro	 fatores	 influenciam	 a	 adequação	 da	 circulação,	 ventilação,	
perfusão	e	transporte	dos	gases	respiratórios	para	os	tecidos:	(1)	fisio-
lógico,	(2)	de	desenvolvimento,	(3)	de	estilo	de	vida	e	(4)	ambiental.	
Os	fatores	de	desenvolvimento,	de	estilo	de	vida	e	ambiental	serão	
apresentados	nas	páginas	a	seguir.

Fatores Fisiológicos. Qualquer	condição	que	afete	o	funciona-
mento	cardiopulmonar	afeta	diretamente	a	capacidade	do	corpo	de	
satisfazer	às	demandas	de	oxigênio.	As	classificações	gerais	dos	distúr-
bios	cardíacos	incluem	desequilíbrios	na	condução,	função	valvular	
comprometida,	 hipóxia	 miocárdica,	 condições	 cardiomiopáticas	 e	
hipóxia	 tecidual	 periférica.	 Os	 distúrbios	 respiratórios	 incluem	 hi-
perventilação,	hipoventilação	e	hipóxia.

Outros	processos	fisiológicos	que	afetam	a	oxigenação	do	cliente	
incluem	alterações	que	afetam	a	capacidade	do	sangue	de	carrear	oxi-
gênio,	como	anemia;	aumentos	nas	demandas	metabólicas	do	corpo,	
como	gravidez	ou	febre	e	infecção;	e	alterações	que	afetam	o	movi-
mento	da	parede	torácica	ou	o	sistema	nervoso	central.

Capacidade Reduzida de Carrear Oxigênio. A	hemoglo-
bina	carreia	a	maior	parte	de	oxigênio	para	os	tecidos.	A	anemia	e	
a	 inalação	de	 substâncias	 tóxicas	 reduz	 a	 capacidade	do	 sangue	de	
carrear	oxigênio,	reduzindo	a	quantidade	de	hemoglobina	disponível	
para	transportar	oxigênio.	A	anemia,	um	nível	de	hemoglobina	me-
nor	que	o	normal,	é	o	resultado	da	produção	reduzida	de	hemoglo-
bina,	destruição	aumentada	de	hemácias	e/ou	perda	de	sangue.	Os	
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