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RESUMO 

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) é constituido das etapas de histórico, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação; necessita de suporte teórico 

que embase sua utilização. A teoria de enfermagem mais conhecida e aplicada às 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é a Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

(NHB) de Wanda de Aguiar Horta. O histórico de enfermagem consiste na obtenção 

de informações sobre o estado de saúde do paciente que possibilitem o raciocínio 

clinico, diagnóstico de enfermagem e a tomada de decisão terapêutica para o cuidar. 

É realizado por meio de um roteiro de coleta de dados. Nesse contexto, representa 

um grande desafio obter um instrumento que atenda as expectativas dos 

profissionais quanto a relevância e aplicabilidade na prática clínica. Objetivo: 

Identificar os itens que enfermeiros de UTI consideram relevantes e aplicáveis para 

o registro do histórico de enfermagem à luz da teoria das NHB de Horta, no contexto 

da prática clínica. Metodologia: Estudo descritivo, realizado em duas UTI’s adulto 

de um hospital público de ensino, no período de julho a novembro de 2017. Foi 

utilizada a técnica Delphi, com três rodadas. A construção do instrumento de coleta 

de dados com a lista de itens a serem validados por consenso, se deu mediante a 

revisão da literatura nas bases de dados: MEDLINE, LILACS e SCIELO. Mediante 

critérios de inclusão e exclusão foram selecionados sete artigos. Foi organizado um 

roteiro com 233 itens agrupados nas NHB, segundo Wanda Horta. Para cada item 

havia uma escala tipo likert de sete pontos para o julgamento da relevância e 

aplicabilidade pelos enfermeiros. Após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa iniciou-se a coleta de dados. Na primeira rodada participaram 19 

enfermeiros, que elegeram itens considerados relevantes. Na segunda rodada, os 

itens relevantes foram julgados quanto a aplicabilidade. Foi calculada a média 

aritmética do escore recebido para cada item. A média considerada para consenso 

foi ≥5. Resultados e Discussão: Dos 233 itens apresentados aos enfermeiros, 212 

foram classificados como relevantes. Predominaram itens referentes às 

necessidades psicobiológicas. Dos 212 itens relevantes, 151 foram considerados  

aplicáveis ao cenário de estudo. Conclusão: Dos 233 itens inicialmente encontrados 

na revisão da literatura, 151 foram considerados relevantes e aplicáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um dos setores de maior 

complexidade dentro de uma instituição hospitalar, destinada ao tratamento de 

pessoas com instabilidade hemodinâmica e com elevado risco de morte por 

disfunção aguda ou crônica de alterações clínicas e ou cirúrgicas (CARVALHO et al., 

2013). 

É necessário um aparato tecnológico apropriado, altamente sofisticado e 

sensível que possibilita manter, monitorizar, diagnosticar e intervir nas condições 

vitais do cliente internado em UTI (BRASIL, 1998). Além disso, é requerida uma 

assistência multiprofissional contínua e qualificada com formação específica em alta 

complexidade e com atendimento médico e de enfermagem ininterruptos 

(CARVALHO et al., 2013; BRASIL, 1998). 

Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem são os principais responsáveis 

pela maioria das atividades de cuidado na assistência hospitalar; enfermeiros, ainda, 

como líderes de equipe, desempenham atividades gerenciais, administrativas e de 

supervisão, acrescida a assistência direita ao cliente de acordo com o perfil de 

vulnerabilidade (MASSAROLI et al., 2015).  

As ações de cuidado desempenhadas pela equipe de enfermagem devem ser 

guiadas por um planejamento com metas terapêuticas claras, alcançáveis e 

aprazadas (CARVALHO et al., 2013). Nesse sentido, o enfermeiro necessita de um 

método de assistência que o possibilite planejar e estruturar o cuidado. Diante disso, 

destaca-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de 

Enfermagem (PE) (COFEN, 2009).  

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2009), a “SAE organiza o 

trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 

operacionalização do PE”, e por sua vez, “o PE é um instrumento metodológico que 

orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática 

profissional”. 

O registro de enfermagem estabelece o desenvolvimento e o 

acompanhamento contínuo do processo de assistir o paciente; além disso, as 

informações relatadas fornecem evidência em situações de processos judiciais, 

diante de aspectos legais e éticos e favorecem o desenvolvimento de pesquisas 
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científicas na enfermagem e saúde (CARVALHO et al., 2008; COSTA, PAZ, SOUZA, 

2010; BORDINHÃO, ALMEIDA, 2012; MASSAROLI et al., 2015).  

O PE é constituído de cinco etapas que são dinamicamente inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes (COFEN, 2009). A primeira etapa é 

denominada Histórico de Enfermagem (HE), que consiste na obtenção de 

informações imprescindíveis para que a sequência das demais etapas do cuidado 

sejam executadas com precisão e sem lacunas; os dados coletados devem estar 

centrados no conhecimento das necessidades bio-psico-sócio-espirituais que estão 

prejudicadas, que podem ser melhoradas e que estão satisfatórias (BORDINHÃO, 

ALMEIDA, 2012; SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011). 

É grande o desafio alcançar um instrumento para obtenção de dados na 

etapa do HE, que seja aplicável na prática clínica e construído em conjunto com a 

equipe responsável pelo cuidado, e que essa equipe, assuma a responsabilidade de 

implantar e manter uma assistência sistemática (LIMA et al., 2006). 

 Ademais, o PE deve estar amparado em um suporte teórico que oriente 

todas as suas fases, do HE até a avaliação dos resultados obtidos com a assistência 

ofertada (COFEN, 2009). No Brasil, um dos referenciais mais conhecidos pelos 

profissionais de enfermagem é a Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) 

de Wanda de Aguiar Horta (1979).  

  Apesar de ser reconhecida como uma teoria aplicável ao contexto do 

cuidado de pacientes críticos (SILVA et al., 2012; TANNURE et al., 2008; AMANTE, 

ROSSETTO, SCHNEUDER, 2009; BORDINHÃO, ALMEIDA, 2012; BITTAR, 

PEREIRA, LEMOS, 2006; RAMALHO NETO, FONTES, NÓBREGA 2013), seu 

emprego nas instituições de saúde ainda não é práxis corrente. 

Considera-se imprescindível que o cuidado dispensado aos clientes de UTI 

seja sistematizado e efetivado por meio das etapas do PE, além de estar 

contextualizado em uma teoria que atenda as exigências e necessidades dessa 

clientela, e que a mesma teoria seja de conhecimento da equipe de enfermagem da 

instituição e do setor (LIMA et al., 2006; AMANTE, ROSSETTO, SCHNEIDER, 2009; 

TANNURE et al., 2008).  

Estudos evidenciam que, no contexto da UTI, a teoria das NHB de Horta é 

harmônica, além disso, proporciona apoio com direcionamento e subsídio à 

assistência holística, voltada aos aspectos bio-psico-sócio-espirituais e não apenas 

focada no modelo biomédico da doença (BITTAR, PEREIRA, LEMOS, 2006; LIMA et 
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al., 2006; TRUPPEL et al., 2008; RAMALHO NETO, FONTES, NÓBREGA, 2013; 

TANNURE et al., 2008; TRUPPEL et al., 2009; ALVES, LOPES, JORGE, 2008). 

A execução do HE muitas vezes é considerado por alguns profissionais como 

longa e exaustiva ao indivíduo hospitalizado (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; 

KLETEMBERG, SIQUEIRA, MANTOVANI, 2006), devido aos numerosos 

questionamentos e ao próprio ato do exame de enfermagem somar-se ao exame 

realizado por diferentes profissionais da equipe de saúde (KLETEMBERG, 

SIQUEIRA, MANTOVANI, 2006). 

Os enfermeiros sugerem a redução dos itens dos instrumentos de coleta de 

dados do cliente gravemente enfermo, alegando a necessidade de ter um 

instrumento objetivo, claro, prático e operacional devido às características e 

demandas da UTI (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; LIMA et al., 2006; SILVA et 

al., 2012; BORDINHÃO; ALMEIDA, 2012). 

Por outro lado, reduzir o instrumento contemplando meramente aos aspectos 

psicobiológicos, como muitos profissionais apontam, o deixaria mais prático, 

entretanto menos abrangente, impossibilitando a visão holística e negligenciando ou 

possuindo a falsa impressão de que as demais necessidades humanas básicas 

estariam atendidas (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; ARAÚJO et al., 2015) 

contrariando o que preconiza, por exemplo, a teoria de Wanda de Aguiar Horta. 

Como proposta de solução para essa contradição, os estudiosos sugerem a 

fragmentação do instrumento em duas partes: a primeira com as informações sobre 

a identificação e a entrevista a ser preenchida na admissão e a segunda parte que 

contempla dados do exame físico a ser evoluída diariamente (LIMA et al., 2006). 

Outra proposta de solução que a literatura evidencia é o aumento do quadro 

de profissionais enfermeiros (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006). Contudo, embora 

extremamente necessário e importante, isso envolve uma série de fatores que nem 

sempre são da governança da própria enfermagem.  

Frente ao exposto, emerge a seguinte questão: Quais os itens considerados 

relevantes e aplicáveis no contexto da UTI para o adequado registro do HE guiado à 

luz da teoria das NHB de Horta? 
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2. OBJETIVO 

Identificar os itens que enfermeiros de UTI consideram relevantes e aplicáveis para 

o registro do HE à luz da teoria das necessidades humanas básicas de Horta, no 

contexto da prática clínica. 
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3. MARCOS TEÓRICOS 

3.1. Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar 

Horta 

A enfermagem como ciência evolui e se desenvolve por meio da criação de 

teorias próprias, centradas na pessoa, mediante pesquisas científicas e do 

conhecimento sistematizado (AMANTE, ROSSETTO, SCHNEIDER, 2009).  

A teoria de enfermagem expressa um conjunto de conceitos sólidos e 

peculiares que orienta, descreve e explica os fenômenos específicos do cotidiano 

profissional; configura-se na abstração da realidade, ou seja, descreve aspectos do 

cotidiano laboral para que seja possível ordenar o pensamento, o raciocínio e o 

método mais adequado para sistematizar as atividades profissionais (NEVES, 2006). 

As primeiras menções a teorias de enfermagem surgiram na década de 1960, 

a fim de proporcionar maior cientificidade à profissão (HORTA, 1979). No Brasil, 

Wanda de Aguiar Horta exerceu grande influência e se destacou como uma 

consagrada teorista brasileira (LIMA et al., 2006; BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; 

TANNURE et al., 2008; AMANTE; ROSSETTO; SCHNEUDER, 2009; SILVA et al., 

2012; BORDINHÃO; ALMEIDA, 2012; NETO; FONTES; NÓBREGA, 2013).  

Horta (1979), sintetizou aspectos de diferentes áreas do conhecimento, na 

elaboração da teoria das NHB; fundamentou-se na teoria da motivação humana, de 

Maslow, e na teoria das necessidades humanas de João Mohana, além de ter 

influências de outras teorias como a da homeostase de McDowell, holismo de 

Levine, da obtenção de metas de King e da adaptação de Roy (HORTA, 1979). 

A teoria da motivação humana caracteriza-se por cinco categorias 

indispensáveis para a sobrevivência, que influenciam a motivação humana, e são 

descritas em níveis hierárquicos, representada por uma pirâmide: as necessidades 

fisiológicas formam a sua base, seguidas pelas necessidades de segurança, as 

necessidades de afeição e pertencimento, as necessidades de autoestima e, no 

ápice, as de auto-realização (MASLOW, 1943).  

João Mohana, em sua teoria, estabelece a classificação de três níveis para as 

necessidades humanas: psicobiológica, psicossociais e psicoespirituais. Além disso, 

de acordo com Mohana, os dois primeiros níveis, as necessidades psicobiológica e 

psicossocial, são comuns a todos os seres vivos; no entanto, a psicoespiritual, 

classificada em terceiro nível, é o que difere o ser humano dos demais seres vivos 

(MOHANA, 1964). 
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Horta (1979), ainda, fundamentou-se em três pilares das leis gerais que 

regem os fenômenos universais: a lei do equilíbrio (homeostase e hemeodinâmica), 

que baseia-se no pensamento de que os processos de equilíbrio dinâmico entre os 

seres vivos tendem a manter o universo também em equilíbrio; a lei da adaptação, 

segundo a qual todos os seres vivos relacionam-se com o meio externo em busca 

de ajustarem-se procurando o equilíbrio e a lei do holismo, que concebe o universo, 

o ser vivo e a célula como um todo, que não deve ser simplesmente uma soma 

dessas partes (HORTA, 1979).  

As necessidades psicobiológicas descritas por Horta, são aquelas 

relacionadas à oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, 

exercício e atividade físicas, sexualidade, abrigo, mecânica corporal, motilidade, 

cuidado corporal, integridade cutâneo-mucosa, integridade física, regulação térmica, 

regulação hormonal, regulação neurológica, regulação hidrossalina, regulação 

eletrolítica, regulação imunológica, regulação de crescimento celular e vascular, 

locomoção, percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa, ambiente e 

terapêutica (HORTA, 1979).  

No que tange às necessidades psicossociais considera-se segurança, amor, 

liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem dos aspectos de educação em 

saúde, gregária, recreação, lazer, espaço, orientação em tempo e espaço, 

aceitação, auto-realização, auto-estima, participação, auto-imagem e atenção. Já as 

necessidades psicoespirituais contemplam a religiosidade, ética e filosofia de vida 

(HORTA, 1979).  

O desequilíbrio propicia, na pessoa, sentimentos angustiantes que se 

expressam de forma consciente e inconsciente e o motivam a procurar satisfazer tais 

necessidades, para que se mantenha em equilíbrio dinâmico (HORTA, 1979).  

Diversos estudiosos têm utilizado o modelo de Horta como marco teórico em 

suas produções (BITTAR, PEREIRA, LEMOS, 2006; LIMA et al., 2006; SILVA et al., 

2012; RAMALHO NETO, FONTES, NÓBREGA, 2013; BORDINHÃO, ALMEIDA, 

2012; TANNURE et al., 2008). 

Para auxiliar o enfermeiro no levantamento e registro apropriado de 

informações fundamentais de dados subjetivos e objetivos do cliente, utiliza-se 

roteiros sistematizados (ARAÚJO et al., 2015), que devem possuir algumas 

características, tais como: ser conciso em conteúdo, claro e sem repetições; 

informações que favorecem o cuidado imediato; individualização do individuo e não 
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duplicar informações já coletadas por meio da anamnese de outros profissionais 

(HORTA, 1979).  

Ainda, o roteiro deve ser relevante para os sujeitos envolvidos no cuidado e 

possibilitar traçar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem capazes 

de sustentar e responder as necessidades da pessoa que recebe a assistência 

(BITTAR, PEREIRA, LEMOS, 2006; SILVA et al., 2012). Deve estar pautado na 

cultura ideológica da instituição e do setor em que será aplicado, para que os 

cuidados de enfermagem implementados sejam realmente condizentes com as reais 

necessidades e demandas dessa clientela (BORDINHÃO, ALMEIDA, 2012).  

No contexto da UTI, os instrumentos de coleta de dados geralmente são 

organizados e estruturados em check list, pois esta modalidade assegura maior 

rapidez no preenchimento do instrumento possibilitando ao enfermeiro despender 

menos tempo do dia para implantar as etapas operacionais do PE no contexto da 

UTI (SILVA et al., 2012; AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009; ARAÚJO et al., 

2015). É consenso entre os enfermeiros que a adoção de instrumentos de avaliação 

ao cliente de UTI facilita a coleta de dados (LIMA et al., 2006; RAMALHO NETO; 

FONTES; NÓBREGA, 2013; BORDINHÃO; ALMEIDA, 2012).  

 

3.2. O Processo de Enfermagem como eixo estruturante do cuidado 

O cuidado de enfermagem efetivo se dá por meio de uma metodologia de 

trabalho alicerçada no método científico (HORTA, 1979), que, na prática clínica, se 

expressa como o PE.  

Este termo tem suas primeiras menções em meados de 1950 com a 

preocupação da aplicação de um método científico para orientar a prática da 

enfermagem (LIMA et al., 2006). No Brasil, o uso do PE foi intensificado na década 

de 1970, por meio da obra de Wanda de Aguiar Horta (HORTA, 1979), sendo 

considerada a maior difundidora desse método na época no país. 

O PE é o instrumento metodológico que direciona a assistência de 

enfermagem (COSTA, PAZ, SOUZA, 2010). É o método científico ou ferramenta 

metodológica que objetiva um cuidado planejado, organizado e sistemático ao 

cliente (MATTÉ, THOFHERN, MUNIZ, 2001; LIMA et al., 2006), é dinâmico e suas 

etapas são inter-relacionadas, recorrentes, sistematizadas (HORTA, 1979) e 

interdependentes (COFEN, 2009). É o modelo metodológico sistemático adequado 
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para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática clínica 

(SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011).  

O PE é caracterizado  como sistemático pelo fato de somar a ele uma 

abordagem ordenada para atingir uma finalidade particular. Por exemplo, o 

reestabelecimento da pessoa ou melhoria de sua qualidade de vida (MARQUES et 

al., 2008). 

O método introduzido por Wanda de Aguiar Horta, denominado PE, 

estabeleceu o que chamou de seis passos ou etapas, contituído por: Histórico; 

Diagnóstico, Plano-Assistencial, Prescrição, Evolução e Prognóstico (HORTA, 1979). 

Atualmente, em regra geral, o PE é compreendido e estruturado em cinco 

passos ou etapas, são elas: Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; 

Planejamento; Implementação e Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009). 

Embora algumas das fases do PE sejam denominadas de diferentes formas, 

pelos mais diversos autores, em sua concepção e essência possuem os mesmos 

significados (TRUPPEL, et al.,2009).  

A lei no 7.498, de 25 de Julho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício profissional de enfermagem, estabelece como ações privativas do 

enfermeiro o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem, assim como, a consulta e prescrição de 

enfermagem e dos cuidados diretos aos pacientes críticos com aumentado risco de 

morte (BRASIL, 1986). 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no 272 de 2002 

(COFEN, 2002), foi o primeiro dispositivo legal a tratar especificamente sobre a SAE 

e do PE em instituições de saúde brasileira, ainda com conceitos primários sobre as 

etapas operacionais do PE e tratando a SAE e PE como sinônimos. 

Posteriormente, a Resolução COFEN no 358/2009, revogou a Resolução de no 

272/2002. A Resolução de 2009 normatiza a SAE e o PE, e estabelece a sua 

implantação obrigatória nos estabelecimentos de saúde, público ou privado, onde 

ocorre o exercício de enfermagem. Não mais trata a SAE e o PE como sinônimos e 

trazendo conceitos claros e contextualizando as etapas operacionais do PE 

(COFEN, 2009). 

Para estudiosos como Santos, Veiga e Andrade (2011), com a implantação do 

PE durante a assistência, o enfermeiro amplia as possibilidades do cuidar por meio 

de um planejamento único, individualizado e holístico. Ainda, na opinião de 
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pesquisadores, o PE direciona a melhoria da assistência em saúde à medida que 

fomenta o conhecimento e autonomia da profissão, contribuindo para o 

reconhecimento da enfermagem como ciência e o estabelecimento da melhor prática 

baseada em evidência (POKORSKI et al., 2009; TRUPPEL et al., 2009). 

  

3.2.1. Histórico de Enfermagem aplicado a pessoas em Terapia Intensiva 

São encontrados na literatura diversos termos para denominar a primeira 

etapa do PE, dentre elas, destacam-se: Histórico de Enfermagem (HORTA, 1979; 

COFEN, 2009; TRUPPEL et al., 2009), Coleta de Dados (CARVALHO et al., 2013; 

TANNURE et al., 2008) e Levantamento de Dados (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 

2011). 

O HE, é uma fase do PE, que consiste de uma abordagem sistematizada para 

obtenção de dados do cliente, significativos para o enfermeiro, cujo o objetivo 

principal é a obtenção de dados sobre a situação real do indivíduo, o que permite 

identificar os problemas ou necessidades humanas básicas afetadas (HORTA, 1979; 

COFEN, 2009; RODRIGUES et al., 2007). 

O levantamento dos dados do cliente é imprescindível para iniciar e planejar 

de modo eficaz o processo de cuidar (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011; 

RODRIGUES et al., 2007). 

É nessa fase do cuidado que o enfermeiro aumenta o elo de confiança com o 

cliente, coleta os dados que são fundamentais para o seu tratamento e reconhece os 

sinais e sintomas apresentados pela pessoa (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011). 

A coleta de informações pertinentes à assistência, constitui-se na etapa 

crucial do desenvolvimento adequado do PE, visto que serve como eixo estrutural e 

dará sustentação as demais fases (BORDINHÃO, ALMEIDA, 2012; BITTAR, 

PEREIRA, LEMOS, 2006). 

Nessa etapa, é importante que o enfermeiro tenha uma base teórica 

consolidada por disciplinas como: anatomia, fisiologia, química, nutrição, psicologia, 

sociologia, antropologia dentre outras, para subsidiar a coleta de informações do 

cliente que deve evidenciar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais 

(MADEIRA, 2003). Além destas, é fundamental a organização do pensamento com 

foco nos modelos de enfermagem (COFEN, 2009). 

É primordial que o enfermeiro assista e avalie o indivíduo com olhar holístico. 

A pessoa é afetada em sua totalidade, quando há comprometimento do corpo e ou 
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mente; portanto, não se devem focar apenas os aspectos que incomodam a pessoa 

(SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011; HORTA, 1979). 

As informações referentes ao cliente da UTI possibilitarão a base de dados 

adequada e completa de suas necessidades, afecções, experiências anteriores, 

práticas de saúde, objetivos, metas, valores e estilo de vida (BITTAR; PEREIRA; 

LEMOS, 2006). 

O HE deve apresentar a identificação do indivíduo, a anamnese, o exame 

físico, os problemas de saúde e a observação do cliente (HORTA, 1979), que inclui  

a observação da linguagem não-verbal (MADEIRA, 2003). 

A entrevista possibilita a identificação do cliente em relação às queixas 

clínicas, sensações, sentimentos, humor e ideias do cliente sobre si, sobre sua atual 

condição e suas expectativas sobre a hospitalização (TRUPPEL et al., 2008; 

MADEIRA, 2003).  

Ainda, fornece um panorama do histórico patológico atual e pregresso do 

indivíduo; descreve o cliente em sua totalidade e estabelece o modo como ele se 

relaciona com o ambiente, possibilita conhecer o cliente em um determinado 

momento de sua vida e favorece a condução apropriada das etapas posteriores do 

contato (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011). 

O exame físico propicia avaliar o cliente por meio de sinais e sintomas, 

evidenciando anormalidades que podem advir do processo de doença; deve ser 

executado de modo sistemático e céfalo-caudal, utilizando-se os métodos 

propedêuticos (inspeção, palpação, percussão e ausculta) para avaliação 

(TRUPPEL et al., 2008; COSTA, PAZ, SOUZA, 2010).  

Para isso, o profissional deve ter disponível materiais como termômetro, 

esfigmomanômetro, estetoscópio, diapasão, martelo de reflexo, espéculo de Collin, 

lanternas, otoscópios, luvas de procedimentos e estéril, e outros. O enfermeiro 

também utiliza os órgãos do sentido (visão, audição, tato e olfato) visando a 

avaliação mais completa e complexa para dar subsídio ao plano de cuidados 

(SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011).   

A execução do exame físico deve ser realizada de forma atenta e criteriosa 

pelo enfermeiro. O correto reconhecimento dos problemas indicados pelos clientes, 

por meio de uma avaliação clínica acurada será fundamental e contribuirá para o 

estabelecimento de ações de cuidado eficaz (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011). 
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O exame físico, somado aos exames bioquímicos darão sustentação ao raciocínio 

clínico (COSTA, PAZ, SOUZA, 2010).  

A entrevista e a observação proporcionam a obtenção de dados subjetivos, 

enquanto o exame físico, captará dados objetivos, que podem ser constatados, 

verificados e que são mensuráveis (COSTA, PAZ, SOUZA, 2010; MADEIRA, 2003). 

Durante a investigação, as informações verbalizadas pelo cliente, são de igual valor 

aos aspectos não verbais apresentados por ele, e cabe ao enfermeiro a habilidade 

da percepção desses aspectos (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011). A situação de 

doença e estado hemodinâmico instável do cliente da UTI dificultam a anamnese e 

exigem que o exame físico e a observação sejam ainda mais detalhados e 

criteriosos. Nesse contexto, o profissional deve considerar também a participação da 

família em várias etapas do processo, pois, por vezes, os clientes internados na UTI 

não conseguirão exercer participação ativa no fornecimento de informações 

importantes (AMANTE, ROSSSETTO, SCHNEIDER, 2009).  

Dentre os possíveis benefícios de se utilizar um instrumento de coleta de 

dados, destaca-se: obtenção de visão ampliada do cliente, favorecimento da 

aproximação do profissional com o ser envolvido no processo de cuidado, com a 

família e coletividade, fortalecimento do vínculo, facilitação da identificação dos 

problemas e individualização da assistência (LIMA et al., 2006). 

Na opinião de estudiosos o uso de instrumentos no HE auxilia o pensamento 

crítico e raciocínio clínico, serve como processo de comunicação e viabiliza a 

obtenção dos dados relevantes do cliente a que se destina, em seus mais variados 

aspectos no processo saúde-doença (RAMALHO NETO, FONTES, NÓBREGA, 

2013). 

Os instrumentos de coleta de dados disponíveis, em sua grande maioria, são 

apresentados e organizados, de modo geral, com três partes distintas, mas com 

informações que se harmonizam no conjunto. São elas: identificação do cliente, 

anamnese e exame físico (LIMA et al., 2006; BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; 

SILVA et al., 2012; RAMALHO NETO; FONTES; NÓBREGA, 2013; AMANTE; 

ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009; BORDINHÃO; ALMEIDA, 2012). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, 

que utilizou a técnica Delphi (DALKEY, 1969; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; 

SCARPARO et al., 2012) para identificar os itens considerados relevantes e 

aplicáveis ao registro da prática clínica do enfermeiro em UTI. 

A Técnica Delphi consiste em consultar um grupo de peritos sobre 

determinado fenômeno em posse de um questionário norteador, onde são realizadas 

variadas rodadas até se obter o consenso de respostas que represente o 

consolidado da opinião do grupo. Parte-se do pressuposto que a opinião do coletivo, 

quando organizada, é melhor que o apontamento de um só indivíduo (DALKEY, 

1969; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; SCARPARO et al., 2012). 

Utiliza-se o método Delphi quando se há ausência ou insuficiência de 

informações, carência de dados históricos sobre o fenômeno e que não possa ser 

feita projeção futura ou quando se pretende estimular novas ideias (WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000). 

Dentre as características do método, destacam-se: o anonimato dos 

indivíduos que compõem o grupo de especialistas, a representação estatística da 

distribuição dos resultados em cada fase de desenvolvimento do estudo e a 

devolução ou “retro-devolução” das respostas do grupo de especialistas (feedback) 

(DALKEY, 1969). 

As rodadas de perguntas sucedem-se até se obter o consenso de respostas. 

No mínimo, duas rodadas são necessárias, não sendo raros estudos com mais de 

três rodadas (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; SCARPARO et al., 2012). 

Não há definição de um valor específico para que qualquer questão seja 

retirada ou mantida do instrumento norteador em cada rodada. No entanto, os 

estudos sugerem o valor de no mínimo 70% para se considerar consenso 

(SCARPARO et al., 2012)  

De modo geral, observa-se o uso do método Delphi em numerosos tipos de 

estudos em diversas áreas do conhecimento (SILVA; NÓBREGA; SOUTO, 2015; 

ALMEIDA; SPÍNOLA; LANCMAN, 2009; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

Em síntese, inicia-se a rodada de opiniões aplicando o questionário norteador 

aos peritos participantes e, posteriormente, em posse das respostas os 

pesquisadores contabilizam e as analisam. As questões que não obtiverem o 
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consenso  são retiradas e o questionário norteador é revisto pelos pesquisadores e, 

enviado novamente, ao grupo de respondentes com os resultados atingidos na 

primeira rodada, preservando o anonimato das opiniões. A partir daí é estruturada  

nova rodada de opinião, o grupo de participantes é convidado a realizar novo 

julgamento de seus apontamentos anteriores frente aos resultados estatísticos 

obtidos, sendo possível manter ou modificar o julgamento anterior (SCARPARO et 

al., 2012). 

 

4.2. Local e Período da Pesquisa 

O estudo foi realizado em duas UTI’s adulto, uma unidade clínica e outra 

cirúrgica, somando 14 leitos, em um hospital de ensino de grande porte, no 

Município de Goiânia, Estado de Goiás, que oferta atendimento exclusivamente ao 

usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estas unidades se caracterizam por seu atendimento multiprofissional, 

realizado pela equipe de enfermagem, além de nutricionistas, médicos, 

fisioterapeutas, assistente social e fonoaudiólogo. Em cada turno de trabalho, as 

unidades contam com um ou dois enfermeiros, além de um ou dois residentes de 

enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde.  

Tratando-se de um hospital escola, docentes de enfermagem e alunos de 

graduação estão cotidianamente envolvidos no processo de atendimento aos 

clientes, interagindo com os enfermeiros e residentes do local, o que dá ao cenário 

de estudo uma diversidade de olhares de enfermagem para o atendimento 

sistematizado aos pacientes. 

 

4.3. População 

A população do estudo foi constituída por 20 enfermeiros com experiência em 

UTI. Destes, 19 são enfermeiros assistenciais e uma enfermeira docente que atua 

diretamente nas UTIs adulto, acompanhando alunos de graduação. 

 

4.4. Amostra 

Foram incluídos no estudo enfermeiros que atuavam, no mínimo, há seis 

meses em UTI, e, excluídos aqueles que estavam de licença, férias ou exercendo 

atividades em outro setor ou serviço no período de coleta de dados. 
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Dos 20 enfermeiros, 19 atenderam aos critérios de inclusão e todos estes 

foram abordados para participar da pesquisa. Não houve recusas para a 

participação na primeira rodada do estudo. 

Uma enfermeira não alcançou o critério de inclusão de tempo mínimo de 

atuação em UTI. 

 

4.5. Instrumentos de coleta de dados 

O instrumento inicial elaborado para a coleta de dados (Apêndice 1) trata-se 

de um roteiro dividido em três partes. A primeira (Parte A) inclui dados básicos de 

caracterização dos participantes. A segunda parte, (Parte B) consta de questões 

gerais sobre a opinião dos enfermeiros sobre roteiros de coletas de dados em UTI. 

Na sequência, a (Parte C) apresenta os itens a serem avaliados pelos enfermeiros 

quanto à relevância de cada um deles. Esta parte do instrumento foi desenvolvida a 

partir de revisão da literatura e, estruturada com base na teoria das necessidades 

humanas básicas de Horta (Horta, 1979). 

A revisão da literatura foi realizada nas bases de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library  (SCIELO), 

considerando os últimos 15 anos, ou seja, período de 2003 a 2017, publicados em 

português, inglês e espanhol, utilizando descritores controlados e não controlados: 

Instrumento de Coleta de Dados, Unidades de Terapia Intensiva, Cuidados de 

Enfermagem, Coleta de Dados e Processos de Enfermagem, considerados 

separadamente e combinados. 

Foram incluídos os estudos disponíveis na íntegra, em acesso aberto e que 

utilizaram o modelo de Horta na estruturação no instrumento de coleta de dados 

para atendimento a adultos e idosos em unidade de terapia intensiva. 

Os resultados da busca estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1-  Resultados da seleção de artigos para construção do roteiro de itens a 

serem validados, segundo as estratégias de busca nas bases de dados MEDLINE, 

LILACS e SCIELO, de 2003 a 2017 

BASE ESTRATÉGIA 
DE BUSCA 

RESULTADOS INCLUSÃO 

MEDLINE Unidades De 
Terapia 

Intensiva + 
Processos de 
Enfermagem 

64 Artigos 2 Artigos 

LILACS Instrumento De 
Coleta De 
Dados + 

Unidades De 
Terapia 

Intensiva 

46 Artigos 6 Artigos 

LILACS Instrumento De 
Coleta De 
Dados + 

Cuidados De 
Enfermagem 

230 Artigos 7 Artigos 

LILACS Instrumento de 
Coleta de Dados 
+ Processos de 

Enfermagem 

60 Artigos 3 Artigos 

LILACS Unidades de 
Terapia 

Intensiva + 
Processos de 
Enfermagem 

88 Artigos 3 Artigos 

SCIELO Instrumento de 
Coleta de Dados 
+ Unidades de 

Terapia 
Intensiva 

15 Artigos 3 Artigos 

SCIELO Unidades de 
Terapia 

Intensiva E 
Processos de 
Enfermagem 

35 Artigos 3 Artigos 

SCIELO Processos de 
Enfermagem + 
Cuidados de 
Enfermagem 

150 Artigos 3 Artigos 

 

Mediante aos critérios estabelecidos e exclusão dos títulos repetidos, foram 

selecionados sete artigos para a elaboração do instrumento de coleta de dados 

(Quadro 2): Lima et al. (2006); Bittar; Pereira; Lemos (2006); Tannure et al. (2008); 

Amante; Rossetto; Schneuder (2009); Silva et al. (2012); Bordinhão; Almeida (2012); 

Ramalho Neto, Fontes, Nóbrega (2013). 
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Quadro 2- Síntese dos artigos selecionados para elaboração do conjunto de itens do instrumento de coleta de dados 

 
 
 

ANO 

 
 
 

AUTOR 

 
 
 

TÍTULO 

 
 
 

OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO 
DO INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2006 BITTAR; 
PEREIRA; 
LEMOS 

Sistematização da 
assistência de 
enfermagem ao 
paciente crítico: 
proposta de 
instrumento de 
coleta de dados 

1. Elaborar um 
instrumento de 
coleta de dados, 
visando o 
desenvolvimento 
da Sistematização 
da Assistência de 
Enfermagem em 
Centro de Terapia 
Intensiva-Adulto 
(CTI-A) e validá-lo 
em sua forma 
aparente e de 
conteúdo. 

Envolveu duas etapas, sendo: a 
primeira o levantamento 
bibliográfico por meio da análise 
descritiva e exploratória do 
material científico disponível em 
idiomas português e inglês foi 
construído um instrumento tipo 
checklist e a segunda etapa foi 
a realização da validação de 
aparência e conteúdo por meio 
de um questionário norteador os 
juízes foram solicitados a 
discutir e suscitar as alterações. 

Nove enfermeiros, que 
trabalhavam em UTI 
adulto, há mais de um 
ano e possuíam 
conhecimento sobre 
processo de 
enfermagem, UTI adulto 
e semiologia e 
semiotécnica. Todos 
eram de cidades do 
interior do Estado de São 
Paulo (Ribeirão Preto, 
Barretos e Campinas) e 
do Estado de Minas 
Gerais (Uberaba). 

Constitui-se de itens relacionados à 
identificação do cliente e às necessidades 
psicobiológica de oxigenação e 
circulação, hidratação e nutrição, 
eliminação, sono e repouso, exercícios, 
atividade física, integridade cutâneo-
mucosa, regulação, sexualidade, abrigo e 
moradia e terapêutica; necessidades 
psicossociais de segurança, amor, 
comunicação, conhecimento, gregária, 
auto-estima, auto-imagem e auto-
realização; e necessidades 
psicoespirituais, envolvendo as crenças e 
religião do cliente. 

2006 LIMA et al Proposta de 
Instrumento para 
Coleta de Dados 
de Enfermagem 
em uma Unidade 
de Terapia 
Intensiva 
Fundamentado 
em Horta  

Elaborar e validar 
um instrumento 
de coleta de 
dados, primeira 
etapa do 
Processo de 
Enfermagem para 
pacientes internos 
em UTI 
fundamentado no 
modelo conceitual 
das NHB da 
Teoria de Wanda 
Aguiar Horta 
(1979). 

O estudo foi dividido em três 
etapas, sendo a primeira: o 
levantamento bibliográfico; 
Seguido pela segunda etapa de 
validação de aparência e 
conteúdo com o instrumento 
entregue, a terceira e última 
etapa foi a de refinamento dos 
itens do instrumento já com as 
modificações sugeridas pelos 
especialistas. 

Dez enfermeiros com 
pós-graduação em UTI 
(especialização, 
mestrado e doutorado); e 
com experiência 
profissional de no mínimo 
três anos de prática 
assistencial em UTI. 

A primeira parte do instrumento consta de 
dados de identificação, entrevista, história 
pregressa de doenças e fatores de risco. 
Os itens subsequentes estão direcionados 
para o exame físico e distribuídos em 
NHB: psciobiológicas (percepção, exame 
da cabeça e pescoço, oxigenação, 
circulação, regulação fisiológica, 
hidratação, nutrição, eliminação, 
integridade física, higiene, mecânica 
corporal, sono e repouso), psicossociais 
(segurança) e psicoespiritual (religião). 

Continua... 
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ANO 

 
 
 

AUTOR 

 
 
 

TÍTULO 

 
 
 

OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO 
DO INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2008 TANNURE et 
al 

Validação de 
Instrumento de 
Coleta de Dados 
de Enfermagem 
em Unidade de 
Tratamento 
Intensivo de 
Adultos 

Elaborar e validar 
instrumento de 
coleta de dados 
para pacientes 
internados em 
UTI, 
fundamentando-
se na teoria das 
Necessidades 
Humanas Básicas 
(NHBs), de 
Wanda de Aguiar 
Horta. 

Estruturado em três fases: Na 
primeira etapa foi confeccionado 
o instrumento de coleta de 
dados a partir do levantamento 
bibliográfico em bases de dados 
da BVS. Na segunda etapa o 
instrumento de coleta de dados 
foi entregue para ser avaliado 
em relação a conteúdo e 
aparência. Na terceira etapa os 
dados foram analisados por 
meio de estatística descritiva e 
foi verificada a consistência 
interna por meio do cálculo do 
Alpha Cronbach, os itens com 
análise na matriz maior 0,9 
foram reanalisados pelas 
pesquisadoras. 

 Os critérios para escolha 
dos 58 peritos, de 29 
UTI’s de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana, 
foram: ser enfermeiros 
com pós-graduação em 
UTI, mestrado e/ou 
doutorado na área de 
enfermagem ou 
correlatas, ou 
experiência profissional 
de no mínimo dois anos 
de prática assistencial 
em UTI adultos. 

Na parte do instrumento relativa à 
anamnese, estão incluídos os dados de 
identificação; motivos da internação, 
história pregressa, conhecimentos do 
paciente e familiares sobre a doença e o 
tratamento; controle da saúde, hábitos de 
vida, necessidades psicoespirituais e 
psicossociais (segurança/estado 
emocional prévio, orientação prévia no 
tempo e espaço/ comunicação/ atenção; 
interação social/ gregária/ participação/ 
amor; recreação/lazer/criatividade, 
aprendizagem/auto-estima/ auto-imagem/ 
auto-realização, liberdade e aceitação). 
No item referente às necessidades 
psicobiológicas, encontram-se dados 
subjetivos referentes a percepção de 
órgãos dos sentidos, cuidado corporal, 
hábito de sono e repouso, nutrição e 
hidratação, mecânica corporal/ 
motilidade/locomoção, exercícios e 
atividades físicas, integridade 
física/cutâneo-mucosa, eliminações 
urinária e intestinal, terapêutica, 
sexualidade, ambiente e abrigo. No 
impresso de evolução de enfermagem 
foram inseridos dados relacionados ao 
exame físico e às necessidades 
psicobiológicas, psicoespirituais e 
psicossociais. 

Continua... 
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ANO 

 
 
 

AUTOR 

 
 
 

TÍTULO 

 
 
 

OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO 
DO INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2009 AMANTE; 
ROSSETTO; 
SCHNEIDER 

Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem em 
Unidade de 
Terapia Intensiva 
sustentada pela 
Teoria de Wanda 
Horta 

Geral: 

Implementar a 
Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem 
individualizada e 
humanizada na 
Unidade de 
Terapia Intensiva 
de um hospital 
filantrópico de 
Brusque – Santa 
Catarina, tendo 
como referencial a 
Teoria das 
Necessidades 
Humanas Básicas 
de Wanda de 
Aguiar Horta e o 
Diagnóstico de 
Enfermagem da 
North American 
Nursing Diagnosis 
Association 

(NANDA) 
proposto em um 
estudo. 
Específicos: 

Avaliar o 
conhecimento da 
equipe de 
enfermagem 
sobre a SAE e 
incluindo a sua 
participação 
nesse processo. 

O estudo não deixa claro se o 
estabelecimento de saúde já 
possuía um instrumento de 
coleta de dados. Entretanto o 
foco do estudo não é a 
construção do instrumento em 
si, mas sim a implementação de 
todas as etapas operacionais do 
PE. 

15 pesssoas - cinco 
clientes, dois enfermeiros 
e oito técnicos/auxiliares 
de enfermagem. 

Estrutura: I. Identificação; II. Entrevista; III. 
Exame Físico: 1. Necessidades 
Psicobiológicas – regulação neurológica; 
oxigenação; regulação cardiovascular; 
regulação térmica; percepção dos órgãos 
dos sentidos; regulação hormonal e 
eletrolítica; hidratação e eliminação 
vesical; alimentação e eliminação 
intestinal; integridade cutâneo-mucosa; 
terapêutica; segurança física. 2. 
Necessidades Psicossociais – gregária e 
segurança emocional e 3. Necessidades 
Psicoespirituais. 

Continua... 
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OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO 
DO INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2012 BORDINHÃO
; ALMEIDA 

Instrumento de 
Coleta de Dados 
para Pacientes 
Críticos 
Fundamentado no 
Modelo das 
Necessidades 
Humanas Básicas 
de Horta 

Construir 
coletivamente um 
instrumento de 
coleta de dados 
para pacientes de 
Unidade de 
Terapia Intensiva, 
fundamentado na 
Teoria das 
Necessidades 
Humanas Básicas 
de Horta 

O estudo utilizou como ponto de 
partida um instrumento existente 
com o intuito de reestruturar a 
forma e conteúdo em 
consonância com a Teoria das 
Necessidades Humanas 
Básicas. Por meio da técnica de 
Grupo Focal, oito participantes 
enfermeiros, discutiram o 
acréscimo, exclusão, 
substituição e/ou manutenção 
dos itens baseando-se na 
consulta de livros sobre 
anamnese e exame físico. 

Estudo com oito 
participantes, sendo 
quatro enfermeiras 
assistenciais da Terapia 
Intensiva, uma de cada 
turno (M, T, NI e NII), 
sendo que duas eram 
preceptoras da 
Residência Integrada em 
Saúde (RIS) e demais 
orientadoras, e quatro 
enfermeiras residentes 
do segundo ano. As 
participantes foram todas 
do sexo feminino e com 
conhecimento em 
Terapia Intensiva e no 
Processo de 
Enfermagem  

O instrumento de coleta de dados foi 
estruturado em sete grupos, assim 
distribuídos: Identificação; História 
pregressa; História de doença atual; 
Avaliação geral; Avaliação das 
Necessidades Psicobiológicas, com 11 
subgrupos: regulação neurológica, 
oxigenação, percepção dos órgãos dos 
sentidos, regulação cardiovascular, 
alimentação e eliminação, intestinal, 
hidratação e eliminação urinária, 
integridade física, segurança física, sono 
e repouso, cuidado corporal e 
sexualidade; Avaliação das Necessidades 
Psicossociais constitui-se por três 
subgrupos de necessidades: 
comunicação, gregária e segurança 
emocional e Avaliação Necessidades 
Psicoespirituais que contém os subgrupos 
religião, religiosidade e espiritualidade.  

 
Continua... 
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OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE COLETA DE 

DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2012 SILVA et al. Elaboração 
de um 
Instrumento 
para Coleta 
de Dados de 
Paciente 
Crítico: 
Histórico de 
Enfermagem 

Descrever a 
experiência de 
construção de um 
instrumento para coleta 
de dados para a 
documentação da 
primeira etapa do 
processo de 
enfermagem em uma 
UTI 

Desenvolvido em três etapas: na 
primeira realizou-se reuniões com 
os membros do estudo para 
discutir o cuidado profissional, o 
processo de enfermagem e suas 
etapas e as teorias de 
enfermagem. Na segunda etapa 
decidiram utilizar o modelo 
conceitual de Horta e a partir daí 
o instrumento foi construído. A 
terceira e ultima etapa foi a 
submissão do instrumento a 
avaliação e validação da estrutura 
e conteúdo por enfermeiros 
assistenciais. 

O instrumento foi 
organizado por membros 
do Grupo de Trabalho 
em Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem (GTSAE) 
de um hospital público de 
ensino, da cidade de 
Salvador-BA. Após sua 
elaboração, o 
instrumento foi 
encaminhado para o líder 
do GTSAE e 
posteriormente foi 
apresentado aos 
enfermeiros assistenciais 
para dar início a 
aplicação na prática e 
suscitar sugestões. O 
estudo não deixa claro 
quantos membros havia 
no grupo e nem a 
quantos enfermeiros 
assistências foram 
apresentados o 
instrumento.  

O histórico de enfermagem foi estruturado 
por 3 partes distintas. A primeira 
contempla dados de identificação do 
paciente,  data de admissão no hospital e 
UTI, bem como, procedência. A segunda 
parte se propõe a coletar dados com base 
na anamnese, com informações 
relevantes acerca da sua história social e 
familiar, além de contemplar dados do 
processo saúde/doença. A terceira parte 
contém os dados relativos ao exame 
físico, e estão organizados tomando por 
base a hierarquização das NHB ( 
psicobiológicas, psicossociais e 
psicoespirituais) conforme o modelo 
conceitual adotado. 

Continua... 
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OBJETIVO 

MÉTODO DE ELABORAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE COLETA DE 

DADOS 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS PESSOAS DOS 

ESTUDOS 

CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 
PRODUZIDO 

2013 RAMALHO 
NETO; 
FONTES; 
NÓBREGA 

Instrumento 
de Coleta de 
Dados de 
Enfermagem 
em Unidade 
de Terapia 
Intensiva 
Geral 

Construção de um 
instrumento para coleta 
de dados de 
enfermagem em 
adultos internados na 
UTI Geral de um 
hospital universitário, 
fundamentado na 
Teoria das 
Necessidades 
Humanas Básicas de 
Horta. 

Desenvolvido em três etapas. Na 
primeira, foram listados 545 
indicadores empíricos segundo os 
níveis de NHB apresentados por 
Horta por meio de uma vasta 
revisão da literatura. Na segunda 
etapa, foi realizada a validação 
dos indicadores e construção do 
instrumento, os indicadores 
empíricos com o índice de 
concordância maior ou igual a 
0,80 foram considerados para a 
construção do instrumento. Na 
terceira etapa, realizou-se a 
validação de aparência e 
conteúdo avaliou-se com o auxilio 
de um questionário norteador a 
pertinência, clareza, adequada 
estrutura semântica, abrangência 
e representatividade dos itens 
objetivando o refinamento do 
instrumento. 

Foram selecionados dez 
enfermeiros que 
trabalhavam em UTI 
adulto geral de um 
hospital universitário no 
município de João 
Pessoa – PB e/ou 
atuavam como docentes 
na área de cuidados 
intensivos, e possuíam 
conhecimento sobre o 
processo de 
enfermagem. 

Foram identificados preliminarmente 545 
indicadores empíricos distribuídos em 
NHB: Sendo a NHB psicobiológicas 
constituída por regulação neurológica, 
oxigenação, eliminação, integridade física, 
regulação vascular, percepção dos órgãos 
dos sentidos, hidratação, alimentação, 
cuidado corporal, regulação térmica, sono 
e repouso e sexualidade (451 
indicadores); as NHB psicossociais com 
amor e aceitação, comunicação, 
segurança emocional, liberdade e 
participação, educação para a 
saúde/aprendizagem (88 indicadores) e 
as NHB pscioespirituais (6 indicadores). 

 



 

O passo seguinte, foi transcrever cada item de avaliação, identificado nos 

estudos selecionados na literatura (eliminando itens repetidos), e organizá-los 

segundo as três necessidades humanas básicas de Horta (1979), a saber: 

necessidades psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual. Esse procedimento de 

alocação foi realizado por um dos pesquisadores e foi revisado por outro, obtendo-

se o consenso. 

Isso resultou em um formulário, onde estavam contempladas as necessidades 

humanas de: regulação neurológica (23 itens), oxigenação (28 itens), regulação 

cardiovascular (23 itens), regulação térmica (dois itens), percepção dos órgãos dos 

sentidos (13 itens), regulação hormonal e eletrolítica (quatro itens), hidratação e 

eliminação vesical (36 itens), nutrição (22 itens), eliminação intestinal (14 itens), 

integridade cutâneo-mucosa (11 itens), terapêutica (18 itens), segurança física (dois 

itens), cuidados corporais (três itens), hábitos de sono e repouso (sete itens) e 

exercícios e atividades físicas com (dois itens). Foram totalizados 15 categorias e 

208 itens de avaliação para as necessidades psicobiológicas. 

As necessidades psicossociais foram agrupadas em: gregária, segurança 

emocional e abrigo (16 itens) e recreação, lazer e criatividade (sete itens), com o 

total de duas categorias e 23 itens de avaliação. 

As necessidades psicoespirituais incluem apenas a religiosa ou teológica, 

com dois itens para avaliação. 

A lista de itens foi estruturada com uma escala tipo Likert, com graduação de 

1 a 7  para a manifestação da opnião dos participantes sobre a relevância do 

registro de cada item. As opções de grau de importância eram: 1. Nada importante; 

2. Pouquíssimo importante; 3. Pouco importante; 4. Importante; 5. Muito importante; 

6. Muitíssimo importante e 7.Extremamente importante. Foi incluída a opção NA = 

não sei do que se trata. 

A partir do consenso sobre os itens importantes para o registro, elaborou-se o 

segundo instrumento de coleta de dados, para avaliação da aplicabilidade do 

registro do item no contexto do trabalho em UTI (Apêndice 2). Nesse instrumento, as 

opções eram: 1. Nada aplicável; 2. Pouquíssimo aplicável; 3. Pouco aplicável; 4. 

Aplicável; 5. Muito aplicável; 6 Muitíssimo aplicável e 7. Extremamente aplicável.  

Para os itens considerados não aplicáveis, elaborou-se o terceiro instrumento 

de coleta de dados, para a investigação da justificativa para os itens considerados 

não aplicáveis pelos enfermeiros. Nesse caso, as opções de resposta, para cada 
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item eram: 1. Não há dificuldades na aplicabilidade do item; 2. A 

sobrecarga de trabalho interfere na avaliação/registro desse item; 3. A falta de 

recurso material impossibilita a avaliação desse item; 4. A avaliação/registro desse 

item não é priorizada pela chefia; 5. Não tenho destreza/segurança para avaliar esse 

item e 6. Há outra razão que impossibilita avaliar o item. Na sexta opção, o 

enfermeiro poderia descrever a justificativa que torna o item não aplicável (Apêndice 

3). 

 

4.6. Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu de julho á novembro de 2017.  Foram realizadas 

três rodadas: uma quanto à relevância e duas acerca da aplicabilidade de registro 

dos itens. 

Os enfermeiros foram abordados antes do início de sua jornada de trabalho. 

Após esclarecimento sobre o estudo e os aspectos éticos envolvidos, aqueles que 

concordaram em participar assinaram o TCLE e receberam o instrumento de coleta 

de dados para ser devolvido aos pesquisadores no final do turno de trabalho. 

Conforme combinado, no final da jornada laboral os participantes forma procurados 

para a devolutiva do instrumento preenchido. Quando solicitado pelos participantes 

foi estendido o prazo para a devolução no próximo dia de trabalho. Foram realizadas 

até duas tentativas para obtenção do instrumento respondido, em caso de 

insucesso, considerou caso de descontinuidade de participação no estudo (perdas). 

 

4.7  Análise dos Dados  

Os dados obtidos sobre a opinião quanto à relevância e aplicabilidade do 

resgistro de itens em terapia intensiva foram armazenados em um banco de dados 

criado no Microsoft Acess 2010 e tabulados no Microsoft Excel 2014. Foi calculada a 

média aritmética de cada item. A média considerada para o consenso foi ≥5. 

 

4.8  Aspectos Éticos Legais  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da  Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), por meio da 

Plataforma Brasil, e obteve a aprovação pelo referido Comitê, pelo número do 

parecer 2.160.589 (Anexo 1). Os enfermeiros elegíveis receberam informações 

sobre os objetivos da pesquisa, sobre a voluntariedade da participação e a garantia 
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de que poderiam interromper a participação sem danos de qualquer natureza, sendo 

garantido seu anonimato. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

lido e, aos que concordaram, foi solicitada assinatura do TCLE (Apêndice 4), em 

duas vias, como preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da etapa inicial do estudo 19 enfermeiros, sendo 18 assistenciais 

e uma docente, com 29 a 53 anos, média de idade igual a 41,52 (± 8,23 DP) anos. O 

tempo de experiência no cenário do estudo foi de sete meses até 25 anos de 

atuação. Na segunda rodada, na qual se investigou a aplicabilidade do registro dos 

itens, dois enfermeiros se recusaram a continuar no estudo e dois não entregaram o 

instrumento preenchido, após duas tentativas de obter a devolução do material. 

Assim, nesta fase, participaram 15 profissionais. Na terceira e última rodada do 

estudo, no qual se buscou a justificativa que tornava os itens considerados não 

aplicáveis, um enfermeiro se recusou e três não devolveram o instrumento 

preenchido conforme acordado. Desta forma, 11 enfermeiros completaram todas as 

etapas do estudo. 

Dos 19 enfermeiros, sete consideraram o roteiro de coleta de dados 

extremamente importante, oito consideram muito importante e quatro consideraram 

importante. Nesse contexto, não houveram respostas para muitíssimo, pouco, 

pouquíssimo ou nada importante. 

Em relação à aplicabilidade, cinco participantes responderam que a utilização 

de um roteiro de coleta de dados é extremamente aplicável, dois que é muitíssimo 

aplicável, sete que é muito aplicável e quatro que é aplicável. Um enfermeiro não 

respondeu e nenhum dos enfermeiros consultados consideraram o roteiro de coleta 

de dados pouco, pouquíssimo ou nada aplicável. 

Sobre a utilidade em se aplicar um roteiro de coleta de dados na fase do HE, 

sete enfermeiros consideraram extremamente útil, um enfermeiro considerou 

muitíssimo útil, sete consideraram muito útil e quatro consideraram útil. Não houve 

respostas para as alternativas útil, pouco, pouquíssimo ou nada útil. 

 

5.1  Itens relevantes 

Dos 233 itens apresentados aos enfermeiros intensivistas, 212 foram 

classificados como relevantes para serem registrados no atendimento aos pacientes 

em terapia intensiva, conforme mostrado no quadro 3 e 4. 
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Quadro 3 – Itens para coleta de dados na admissão de adultos em UTI segundo a relevância e aplicabilidade na opinião de 

enfermeiros intensivistas, Goiânia 2017 

 

Necessidade Humana 

Básica: Psicobiológicas  

Itens relevantes e aplicáveis Itens não relevantes Itens relevantes e não 

aplicáveis 

Regulação Neurológica Nível de consciência;  Escala de: Coma de 
Glasgow ou Ramsay;  Mobilidade de membros 
inferiores;  Mobilidade de membros superiores;  
Presença de afasia; Presença de cefaleia; 
Presença de crise convulsiva; Presença de: 
disfasia; Presença de edema palpebral; 
Tamanho, Simetria e Fotorreagencia pupilar; Uso 
de derivação ventricular externa; Uso de 
medicamento bloqueador muscular; Uso de 
medicamento psicotrópicos. 

Presença de logoftalmia. Identificação de sinal de: Kernig e 
Brudzinski; Presença de: afonia, 
disartria e dislalia; Presença de 
fotofobia; Presença de ptose 
palpebral; Presença de rigidez de 
nuca. 

Oxigenação 
 
 

 

Ausculta pulmonar; Característica da tosse; 
Características da drenagem torácica; Descrição 
da: quantidade e característica da secreção 
traqueal;  Uso de: cateter nasal ou máscara facial; 
Uso de traqueostomia ou tubo orotraqueal; 
Frequência respiratória; Inspeção do tórax; 
Parâmetros da ventilação mecânica; Parâmetros 
gasométricos com data e hora. Presença de 
batimento de asa de nariz; Presença de da tosse; 
Presença de: dispnéia, taquipnéia; Presença de 
hiperventilação neurogênica central; Presença de 
macronebulização ou micronebulização; 
Saturação parcial de O2; Ventilação espontânea; 
Volume e duração de drenagem torácica. 

 Presença de apnêustica; Cheyne-
Stokes, Kussmaul ou Biot; Pressão 
de cuff da traqueostomia ou tubo 
orotraqueal; Uso de: cânula de 
Guedel, combitube e máscara 
laríngea; Valor da capnografia. 

Continua... 
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Necessidade Humana Básica: 

Psicobiológicas 

 

Itens relevante e aplicável Itens não relevantes Itens relevantes e 
não aplicáveis 

Regulação Cardiovascular Arritmias do cliente no eletrocardiograma; Ausculta 
cardíaca; Avaliação no eletrocardiograma; Coloração 
da pele; Frequência cardíaca; Ingurgitamento jugular; 
Localização de edema; Presença de anasarca; 
Presença de edema; Pressão arterial; Pressão arterial 
média; Pressão venosa central; Ritmo do cliente no 
eletrocardiograma; Frequência, ritmo e intensidade do 
pulso; Tempo de enchimento capilar;  Uso de drogas 
vasoativas; Uso de marcapasso cardíaco. 

 Presença de catéter de 
Swan Ganz; Registro de 
marcadores 
enzimáticos: Ck; CkMB 
e Troponina. 

Regulação Térmica Presença de tremores; Temperatura.   

Percepção dos órgãos dos 
sentidos 

Acuidade visual; Percepção dolorosa; Presença de 
epistaxe; Presença de otorragia; Presença de otorréia. 

Desvio de septo; percepção 
gustativa; percepção olfativa; 
presença de nistagmo. 

Acuidade da audição; 
percepção tátil e 
presença de amaurose.  

Regulação hormonal e eletrolítica Glicemia capilar.  Resultados no soro 
sanguíneo de: cálcio, 
potássio e sódio. 

Hidratação e eliminação vesical Anúria; Aspecto da diurese; Colúria; Cor da diurese; 
Diurese com estimulação (medicação); Diurese 
espontânea; Função renal; Hematúria; Local de 
ostomia relacionado a eliminação urinária; Número de 
dias de sonda vesical de demora; Oligúria; Piuria; 
Poliúria; Presença de bexigoma; Presença de 
incontinência urinária; Presença de ostomia 
relacionado a eliminação urinária; Presença de 
retenção urinária; Presença de sedimentos em 
diurese; Resultado do balanço hídrico em 24 horas; 
Uso de dispositivo externo; Uso de fralda; Uso de 
sonda vesical de alívio; Uso de sonda vesical de 
demora; Volume drenado pela ostomia relacionado à 
eliminação urinária; Volume urinário. 

 Capacidade de 
autocuidado para 
eliminação urinária; 
Disúria; Nível de: 
creatina e ureia; Odor 
da diurese; Polaciúria; 
Tenesmo;  

Continua... 
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Necessidade Humana Básica: 

Psicobiológicas 

 

Itens relevante e aplicável Itens não relevantes Itens relevantes e não 
aplicáveis 

Nutrição Aceitação da dieta; Apetite; Intolerância 
alimentar; Ausculta abdominal; Característica do 
vômito; Inspeção e palpação abdominal; Motivo 
de suspensão da dieta; Palpação de fígado; 
Presença de: náusea e vômito; Quantidade do 
vômito; Registro da infusão da nutrição parenteral 
total; Registro do débito da estase gástrica; Tipo 
de dieta; Via de administração (oral, sonda 
nasogastrica ou nasoenterica ou nutrição 
parenteral total). 

 Classificação do estado 
nutricional; Palpação do baço; 
peso;  Presença de disfagia; 
Presença de pirose e Presença 
de refluxo. 

Eliminação intestinal Consistência, cor e odor das fezes; Déficit prévio 
no autocuidado para eliminação intestinal; Uso de 
laxantes e catárticos; Frequência de eliminação 
intestinal; Local de ostomia relacionada a 
eliminação intestinal; Número de dias sem 
evacuar; Presença de constipação; Presença de 
diarréia; Presença de incontinência fecal; 
Presença de ostomia relacionada a eliminação 
intestinal; Uso de fleet enema. 

 Flatulência 

Integridade cutâneo-mucosa Edema de conjuntiva; Icterícia em olhos;  
Integridade de pele e mucosa na região genital;  
Presença de cianose; Presença de equimoses;  
Presença de escoriações;  Presença de 
hematomas; Presença de Icterícia;  Presença de 
palidez; Presença de petéquias; Presença de 
prurido. 

  

Continua... 
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Necessidade Humana Básica: 

Psicobiológicas 

Itens relevante e aplicável Itens não relevantes Itens relevantes e não 
aplicáveis 

Terapêutica Características do debito do dreno;  
Características do local de inserção e peri-cateter 
venoso; Complicações associadas ao acesso 
venoso; Condição de musculatura; Condição de 
rede venosa; Local de dreno; Presença de cateter 
duplo lúmen; Presença de cateter venoso central; 
Presença de cateter venoso periférico; Presença 
de dreno;Presença de flebotomia; Registro da 
solução em infusão; Registro de medicamentos 
intermitentes; Resultado de exames laboratoriais 
relevantes a terapêutica; Tempo de permanência 
do cateter venoso; Uso de medicação. 

 Adesão às orientações prévias 
relacionadas à saúde; 
Capacidade de autocuidado 
para tomar o medicamento 

Segurança física Necessidade de contenção mecânica; Tipo de 
isolamento. 

   

Cuidado corporal Capacidade de autocuidado para higiene oral.  Capacidade de autocuidado 
para: higiene corporal e para 
vestir-se. 

Hábito de sono e repouso Uso de medicação para dormir. Inversão do dia pela a noite; 
Medo noturno. 

Fatores que interferem e 
dificultam o sono do cliente; 
Padrão de sono; Possui insônia; 
Sonambulismo. 

Exercícios e atividades físicas  Prática de atividade física 
anterior à admissão. 

Déficit para deambulação 
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Quadro 4 – Itens para coleta de dados na admissão de adultos em UTI segundo a relevância e aplicabilidade na opinião de 

enfermeiros intensivistas, Goiânia 2017 

 

Necessidade Humana Básica: 

Psicossociais e Psicossociais 

Itens relevante e aplicável Itens não relevantes Itens relevantes e não 
aplicáveis 

Gregária, segurança e abrigo Avaliação de agitação;  Avaliação da necessidade de 
acompanhante; condição de saneamento 
básico no domicílio; moradia em área 
rural; moradia em área urbana; relatos de 
sentimento de tristeza. 

Avaliação de depressão; 
irritabilidade; agressividade; choro; 
estado de humor: alegre e calmo; 
integração do cliente com a família; 
relato de medo; pessoas de maior 
afinidade com o cliente.  

Recreação, lazer e criatividade  Gosta de assistir televisão; gosta de 
jogos; gosta de ler livros; gosta de ler 
revista; gosta de ouvir música;  gosta de 
realizar trabalhos manuais; gosta de usar 
o computador. 

 

Religiosa ou teológica  Prática religiosa-espiritual. Necessidade de auxílio espiritual. 

 



 

 

Na categoria de regulação neurológica, do total de 23 itens, 22 foram 

identificados como relevantes. Em oxigenação, todos os 28 itens de avaliação da 

categoria foram descritos como relevantes. Episódio semelhante aconteceu com as 

categorias de regulação cardiovascular, regulação térmica, regulação hormonal e 

eletrolítica, hidratação e eliminação vesical, nutrição, eliminação intestinal, 

integridade cutâneo-mucosa, terapêutica, segurança física e cuidados corporais.  

No que se refere aos itens aplicáveis ao registro no seu contexto de trabalho, 

em regulação neurológica, dos 22 itens considerados importantes, 15 foram 

considerados aplicáveis. Em oxigenação dos 28 itens importantes, 19 itens foram 

aplicáveis. Na categoria de regulação cardiovascular dos 23 relevantes, 19 foram 

considerados aplicáveis.  

Em Regulação térmica os dois itens de registros importantes, foram também 

considerados como aplicáveis, assim como, nas categorias integridade cutâneo-

mucosa com 11 itens relevantes e aplicáveis e segurança física com dois itens 

relevantes e aplicáveis.  

Em percepção dos órgãos dos sentidos, dos nove itens julgados relevantes, 

cinco são aplicáveis. Na regulação hormonal e eletrolítica, foram quatro itens 

considerados relevantes e apenas o registro de glicemia capilar foi considerado 

aplicável.  

Nesse sentido, a opinião dos enfermeiros é congruente com outro estudo, 

onde é verificado a importância de se mensurar dados glicêmicos do paciente em 

UTI, visto que alterações da glicemia capilar podem resultar em um prolongamento 

do período de hospitalização, predispondo o indivíduo ao risco aumentando para 

infecções, assim como, também contribui para aumentar o risco de morbimortalidade 

(HUONG et al, 2013).  

Na categoria de hidratação e eliminação vesical dos 36 itens importantes, a 

avaliação e o registro foi considerado aplicável em relação a 29 deles. Em nutrição, 

dos 22 itens selecionados na primeira rodada, 16 foram considerados  aplicáveis. Na 

categoria de eliminação intestinal, dos 14 itens importantes, 13 foram considerados 

aplicáveis. Em terapêutica 16 itens são aplicáveis.  

Em cuidados corporais, apenas o item capacidade de autocuidado para 

higiene oral foi considerado aplicável. Esse dado, pode ser explicado devido a 

implantação, no cenário do estudo, de um protocolo assistencial que visa a 
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escovação dos dentes dos pacientes com uso de clorexidina aquosa a 0,12% com 

intervalos de uso com creme dental.  

Na categoria de exercícios e atividades físicas nenhum item foi julgado como 

aplicável em UTI. Assim, totalizando 150 itens de avaliação e registro, referentes as 

necessidades psicobiológicas considerados relevantes e aplicáveis.  

Diante disso, dos 212 itens relevantes, 151 itens são aplicáveis, conforme 

pode ser visualizado nos quadros 3 e 4: 

O predomínio de categorias e itens referentes às necessidades 

psicobiológicas considerados como relevantes, podem estar associados a cultura 

biomédica que predomina no contexto dos cuidados em terapia intensiva. Além 

disso, os cuidados e preocupação na UTI, muitas vezes, estão direcionados ao 

segmento biológico do indivíduo e a atenção está voltada aos aparelhos 

tecnológicos envolvidos na assistência em saúde. Aspectos subjetivos importantes, 

como suas necessidades sociais, emocionais e espirituais são pouco avaliadas e 

abordadas na assistência a essa clientela (RODRIGUES et al., 2007). 

Em muitos casos, quando há prejuízo de uma necessidade humana, por 

exemplo, a psicobiológica, há também acometimento de outras necessidades, uma 

vez que o individuo é um todo; desse modo, a investigação de todas as 

necessidades torna-se imprescindível (TANNURE et al., 2008). 

É necessário que o cuidado seja planejado e voltado para os indivíduos, e 

não apenas para a enfermidade ou tecnologia a qual o indivíduo está inserido 

(TANNURE et al, 2008). 

No que se refere aos itens apontados pelos enfermeiros como não relevantes 

(Quadros 3 e 4), e que obtiveram média igual ou inferior a 4.9, destacam-se aqueles 

referentes às necessidades de lazer e recreação, gregária, segurança e abrigo. 

Apesar de todos os itens de recreação, lazer e criatividade terem se 

enquadrado entre os itens não relevantes  julgados pelos enfermeiros, é necessário 

destacar que obtém-se por meio de atividades de recreação e lazer a tranquilidade 

para lidar com sentimentos negativos e acalento para a imaginação criativa 

(JANNUZZI; CINTRA, 2006).  

Ainda, as estratégias de ocupação do período ocioso com atividades lúdicas e 

de lazer, para os clientes conscientes especialmente idosos, durante a internação 

hospitalar, mostram-se eficazes na minimização dos efeitos negativos gerados pelo 

próprio tempo de institucionalização na medida que preenche os momentos de 
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solidão, promove a interação interpessoal com outros doentes e com a equipe 

multiprofissional (JANNUZZI; CINTRA, 2006). 

Os 61 itens relevantes, mas julgados como não aplicáveis, estão mostrados 

no quadro 3 e 4. 

Em um estudo cujo objetivo foi a construção de um instrumento de coleta de 

dados para pacientes de UTI, também baseado na teoria das necessidades 

humanas básicas de Horta, os itens das categorias gregária, segurança emocional e 

abrigo e religiosa ou teológica, também foram recusados pelo grupo de especialistas 

do estudo. Entretando, para se manter o caráter holístico da teoria e devido a 

importância da avaliação desses itens, os pesquisadores decidiram por manter os 

itens de avaliação no instrumento construído, mesmo sendo retirado pelos 

enfermeiros assistenciais (RAMALHO NETO; FONTES; NÓBREGA, 2013). 

As justificativas para a falta de aplicabilidade de alguns itens estão 

apresentadas no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Justificativas para o conjunto de itens julgados pelos enfermeiros como 

não aplicáveis para a avaliação e o registro do cliente em UTI 

 

Itens não aplicáveis Justificativas para o conjunto de itens 

 A* B C D E F 

Presença de rigidez de nuca 9 1 0 1 0 Sinal pouco comum 

Identificação de sinal de 

Kerning e sinal de Brudzinski 

6 3 0 1 1 Sinal pouco comum 

Presença de fotofobia 6 1 2 1 1 Sinal pouco comum 

Presença de ptose palpebral 11 0 0 1 1 Sinal pouco comum 

Presença de afonia 12 0 0 0 0  

Presença de dislalia 11 0 0 0 1  

Presença de disartria 9 0 0 0 2 Sinal de pouca importância na 

na UTI 

Presença de apnêustica 8 0 0 1 3  

Presença de respiração Biot 8 0 0 1 3  

Presença de Cheyne-Stokes 10 0 0 1 1  

Presença de Kussmaul 9 0 0 1 2  

Pressão de cuff da 

traqueostomia ou tubo 

orotraqueal 

6 0 5 1 0  

Uso de cânula de Guedel 12 0 0 0 0  

Uso de máscara laríngea 4 0 1 2 3 Intubação orotraqueal é 

primeira escolha; 

Comumente não se utiliza no 

setor. 

Continua... 
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Itens não aplicáveis Justificativas para o conjunto de itens 

 A* B C D E F 

Uso de combitube 4 0 4 1 3  

Valor da capnografia (EtCO2) 3 0 9 0 0  

Presença de cateter de Swan 

Ganz  

3 0 7 0 1 É complexo o manuseio do 

cateter, a avaliação e 

interpretação dados dados. 

Muitas vezes, as informações 

obtidas não são utilizadas 

para auxiliar nas condutas 

clínicas dos profissionais 

Registro de marcadores 

enzimáticos: Ck 

7 4 0 1 0  

Registro de marcadores 

enzimáticos: CkMB 

7 4 0 1 0  

Registro de marcadores 

enzimáticos: Troponina 

7 4 0 1 0  

Presença de amaurose 8 0 1 0 2  

Acuidade da audição 10 0 1 0 1  

Uso de aparelho auditivo 10 1 1 0 0  

Percepção tátil 11 0 1 0 0  

Resultado no soro sanguíneo 

de sódio 

7 4 0 0 1  

Resultado no soro sanguíneo 

de potássio 

7 4 0 0 1  

Resultado no soro sanguíneo 

de cálcio 

6 4 1 0 1  

Odor da diurese 11 0 0 1 0  

Disúria 11 0 0 0 0 A maior quantidade de 

pacientes na UTI estão sob 

analgésico, sedação ou em 

coma, não sendo avaliado 

esse sintoma. 

Polaciúria 10 0 0 0 1 Pouco comum, a maioria dos 

pacientes utilizam sondas 

vesical de demora (SVD). 

Tenesmo 11 0 0 0 0  

Déficit no autocuidado para 

eliminação urinária 

11 0 0 1 0  

Nível de ureia 7 4 0 1 0  

Nível de creatina 7 4 0 1 0  

Presença de disfagia 11 0 0 0 1  

Presença de refluxo 10 1 1 0 0  

Presença de pirose 9 1 1 0 0 Sintoma não relevante na 

emergência intensiva. 

Peso (kg) 0 3 6 0 0 Pacientes são acamados ;  

Pacientes em coma, utiliza-se 

o peso estimado. 

Item verificado pelo serviço de 

nutrição. 

Continua... 
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Itens não aplicáveis Justificativas para o conjunto de itens 

 A* B C D E F 

Classificação do estado 

nutricional 

2 3 2 2 1 Item verificado pelo serviço de 

nutrição 

Palpação do baço 8 0 0 0 2 Na avaliação clínica em UTI, o 

baço é um órgão de pouca 

relevância 

Flatulência 8 0 0 3 0 Item de pouca relevância na 

emergência intensiva 

Adesão às orientações prévias 

relacionadas à saúde 

7 1 0 2 0 A falha na comunicação [...] 

devido às condições dos 

pacientes [...]  

Falta de priorização da 

avaliação e registro desse 

item o torna não aplicável. 

Capacidade de autocuidado 

para tomar o medicamento 

8 0 0 2 1 Pacientes muito dependentes 

da equipe. 

Capacidade de autocuidado 

para higiene corporal 

8 1 0 2 0 Pacientes muito dependentes 

da equipe. 

Capacidade de autocuidado 

para vestir-se 

8 0 0 3 0 Pacientes muito dependentes 

da equipe. 

Padrão de sono 10 0 0 1 0 O ambiente de UTI prejudica a 

avaliação e o registro desse 

item. 

Possui insônia 10 0 0 1 0 O ambiente de UTI prejudica a 

avaliação e o registro desse 

item. 

Sonambulismo 5 0 0 2 1 [...] sintoma de pouca 

relevância na emergência 

intensiva [...]  

O ambiente prejudica a 

avaliação desse item [...]  

O sintoma pode ser 

confundido com confusão 

mental que é comum na UTI 

[...]; 

Fatores que interferem e 

dificultam o sono do cliente 

9 0 0 2 0 O ambiente de UTI prejudica a 

avaliação e o registro desse 

item. 

Deambulação 9 1 0 1 0  

Integração do cliente com a 

família 

8 1 0 1 0 A estrutura do setor prejudica 

a avaliação desse item pela 

enfermagem [...] (1). Esse 

item é avaliado pelo serviço 

de psicologia (1). 

Pessoas de maior afinidade 

com o cliente 

7 1 0 2 0 A estrutura do setor prejudica 

a avaliação desse item pela 

enfermagem [...]. Esse item é 

avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Continua... 
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Itens não aplicáveis Justificativas para o conjunto de itens 

 A* B C D E F 

Avaliação da ansiedade 11 0 0 0 0 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Estado de humor: calmo 11 0 0 0 0 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Estado de humor: alegre  11 0 0 0 0 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Choro 11 0 0 0 0 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Avaliação de depressão 9 1 0 0 1 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Relato de medo 10 0 0 0 1 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Avaliação de irritabilidade 9 1 0 0 1 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Presença de agressividade 10 0 0 0 1 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

Necessidade de auxílio 

espiritual 

10 0 0 0 1 Item avaliado pelo serviço de 

psicologia. 

*Legenda:  

 

A - Não há dificuldades na aplicabilidade;  

B -  Sobrecarga de trabalho; C -  Falta de recurso material;  

D - Não é priorizada pela chefia; E - Não tenho destreza/segurança; 

F - Outra razão. Descreva qual: 

 

Segundo os participantes, a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros dificulta 

o registro de itens referentes a resultados de exames laboratoriais, tais como como: 

nível de ureia; de creatinina; resultado no soro sanguíneo de sódio; de potássio; de 

cálcio (Quadro 5). No cenário do estudo, esses dados laboratoriais estão disponíveis 

para consulta de qualquer profissional da saúde no prontuário do paciente. 

A interpretação dos exames laboratoriais estabelecem informações valiosas 

para os profissionais da saúde, como a informação do estado de saúde do cliente e 

auxilio para o médico no estabelecimento dos diagnósticos clínicos além de servir 

como base para planejar e monitorar o tratamento, e ainda, estabelecer o 

prognóstico (SILVA, 2004). Da mesma forma, os resultados laboratoriais podem 

fundamentar o raciocínio diagnóstico e terapêutico do enfermeiro. 

A sobrecarga de trabalho dentro da equipe de enfermagem é uma constante 

relatada por estudiosos, colocando muitas vezes, em risco, a segurança do paciente, 

assim, aumentando o período de hospitalização e a morbimortalidade (NOVARETTI 

et al., 2014). 

Da mesma forma, a falta de recurso material na instituição, prejudica a 

avaliação e o registro da monitorização da pressão de cuff da traqueostomia ou do  
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tubo orotraqueal (Quadro 5). No entanto, a pressão do cuff transmitida de forma 

direta para a mucosa da traquéia, deve permanecer entre 25-35 mmHg ou entre 20-

30 cmH2O. Estes valores são considerados seguros para evitar lesões como 

isquemia dos vasos e outras importantes alterações precoces da mucosa traqueal 

(BARBOSA, SANTOS, 2003). 

Diante disso, torna-se imprescindível que a instituição ofereça o recurso 

material adequado, o medidor de cuff, para que os profissionais possam ter acesso a 

esse parâmetro de avaliação de forma fidedigna. 

Os enfermeiros mencionaram não terem destreza ou confiança para 

avaliarem a respiração de apnêustica, Biot, Cheyne-Stokes e/ou Kussmaul. Apesar 

de apresentarem mais de seis meses de atuação em UTI, estas condições podem 

não ser frequentes, dificultando a consolidação das competências clínicas na 

avaliação da presença desses tipos específicos de respiração.  

Os enfermeiros devem aperfeiçoar o conhecimento, visto que o profissional 

capacitado identifica facilmente as necessidades humanas básicas possivelmente 

prejudicadas (RAMALHO NETO, FONTES, NÓBREGA, 2013). 
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6 CONCLUSÃO 

O estudo permitiu identificar o que um determinado grupo de especialistas de 

UTI, consideram relevantes e aplicáveis em relação ao registro dos itens do roteiro 

de coleta de dados, guiado a luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Horta.  

Diante das três rodadas de opiniões, junto aos especialistas, os itens 

considerados relevantes e aplicáveis contemplam as seguintes categorias: 

Regulação Neurológica (15 itens), Oxigenação (19 itens), Regulação cardiovascular 

(19 itens), Regulação térmica (2 itens), Percepção dos órgãos dos sentidos (5 itens), 

Regulação hormonal e eletrolítica (1 itens), Hidratação e eliminação vesical (29 

itens), Nutrição (16 itens), Eliminação intestinal (13 itens), Integridade cutâneo-

mucosa (11 itens), Terapêutica (16 itens), Segurança física (2 itens), Cuidados 

corporais (1 itens), Hábitos de sono e repouso (1 itens) e Exercícios e atividades 

físicas (0 itens). Somam-se 14 categorias e 150 itens de avaliação. 

As Necessidades Psicossociais estão agrupadas em: Gregária, segurança 

emocional e abrigo (1 itens). Os itens relacionados a NHB de recreação, lazer e 

criatividade foram eliminados na primeira rodada de avaliação e assim, não foi 

julgada a sua aplicabilidade 

Em Necessidades Psicoespirituais, com a categoria religiosa ou teológica, 

com dois itens para avaliação, não obtiveram itens julgados como relevantes e nem 

aplicáveis. 

Ao final, obteve-se um total de 151 itens considerados relevantes e aplicáveis, 

com 16 necessidades humanas básicas, indicando um possível constructo para um 

instrumento de coleta de dados para o paciente de terapia intensiva. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O julgamento dos itens considerados relevantes e aplicáveis pelos 

enfermeiros é pertinente para que se possa vislumbrar no futuro, um roteiro de 

investigação que seja compatível com a realidade dos profissionais de enfermagem 

e congruente com o perfil e a necessidade da clientela atendida. 

O material aqui produzido poderá ser utilizado em outros cenários, ainda que 

tenha sido obtido em uma instituição e com pequeno número de especialistas. 

Espera-se com esse estudo, fomentar o corpo de conhecimentos da 

enfermagem e contribuir para que mais estudos científicos que abordem a temática 

de SAE, PE, e em especial, o HE sejam incentivadas.  
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8 RECOMENDAÇÕES 

Levando em conta o material aqui produzido recomendamos que a partir dele, 

seja elaborado um instrumento de coleta de dados e testado a sua usabilidade entre 

os enfermeiros de UTI. 
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APÊNDICE 1 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS I 

Orientações de preenchimento 

Esta é uma pesquisa para saber a opinião dos enfermeiros em relação ao roteiro de coleta 

de dados e itens considerados relevantes e aplicáveis. Não existe certo ou errado. 

Necessitamos apenas da sua atenção, vivência prática e bagagem teórica para responder 

esse instrumento. 

Enviaremos um convite com a data de defesa de nosso trabalho de conclusão de curso e 

uma cópia do trabalho final será enviada à direção da UTI. 

Muito obrigado por sua participação! 

Parte A – Caracterização dos participantes 

1. Vínculo com a instituição: 

 (   ) enfermeiro                               (   ) docente 

2. Qual sua idade? ____ anos. 

3. Experiência em UTI 

3.1. Desde que data atua na UTI desse Hospital? ____/_____/______ 
 

3.2. Atualmente trabalha em UTI de outro hospital? (   ) sim   (   ) não. Se sim, desde 
quando? _______ 
 

3.3. Já trabalhou em UTI de outro hospital? (   ) sim    (   ) não. Se sim, por quanto 
tempo? ________ 

Parte B – Percepções sobre roteiros de coleta de dados em UTI: 

4. Em sua opinião, um roteiro de coleta de dados de enfermagem em terapia intensiva é:  

(   ) Nada importante  (   ) Pouquíssimo importante  (   ) Pouco importante 
(   ) Importante   (   ) Muito importante (   ) Muitíssimo importante 
(   ) Extremamente importante. 

5. Em sua opinião, o quanto seria aplicável um roteiro de coleta de dados de enfermagem 
em Terapia Intensiva: 

(   ) Nada aplicável  (   ) Pouquíssimo aplicável  (   ) Pouco aplicável 
(   ) Aplicável 
(   ) Muito aplicável  (   ) Muitíssimo aplicável;  (   ) Extremamente aplicável 

6. Em sua opinião, o quanto seria útil um roteiro de coleta de dados de enfermagem em 
Terapia Intensiva 

(   ) Nada útil    (   ) Pouquíssimo útil   (   ) Pouco útil 
(   ) Útil (   ) Muito útil  (   ) Muitíssimo útil  (   ) Extremamente útil 
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Parte C – Avaliação da relevância do registro de itens   

Avalie cada item do quadro a seguir e marque com um X no grau de importância para o 

registro de cada item, usando uma escala que varia de 1 a 7, sendo 1 nada importante e 7 

extremamente importante, conforme legenda descrita a seguir. 

 

Legenda: 

1. Nada importante; 2. Pouquíssimo importante; 3. Pouco importante; 4. Importante; 5. Muito 

importante; 6. Muitíssimo importante. 7.Extermamente importante. NA = não sei do que se 

trata 

  

Regulação Neurológica Escore 

7. Nível de consciência (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8. Escala de Coma de Glasgow e Escala de Ramsay (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9. Presença de cefaleia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10. Presença de crise convulsiva (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11. Presença de rigidez de nuca (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

12. Identificação de sinal de Kernig e sinal de Brudzinski (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13. Tamanho pupilar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

14. Simetria pupilar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

15. Fotorreagencia pupilar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

16. Presença de fotofobia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17. Presença de edema palpebral (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18. Presença de ptose palpebral (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

19. Presença de logoftalmia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20. Mobilidade de membros superiores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

21. Mobilidade de membros inferiores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22. Presença de afonia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

23. Presença de dislalia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

24. Presença de disartria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

25. Presença de disfasia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

26. Presença de afasia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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27. Uso de derivação ventricular externa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

28. Uso de medicamento psicotrópicos  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

29. Uso de medicamento bloqueador muscular  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Oxigenação Escore 

30. Ventilação espontânea (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

31. Inspeção do tórax (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

32. Frequência respiratória  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

33. Presença de dispneia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

34. Presença de taquipnéia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

35. Presença de hiperventilação neurogênica central (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

36. Presença de respiração apnêustica (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

37. Presença de respiração Biot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

38. Presença de respiração Cheyne-Stokes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

39. Presença de respiração Kussmaul (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

40. Presença de batimento de asa de nariz (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

41. Em uso de cateter nasal e ou máscara facial (Litros/min) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

42. Presença de macronebulização ou micronebulização (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

43. Em uso de traqueostomia ou tubo orotraqueal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

44. Pressão de cuff da traqueostomia ou tubo orotraqueal 
(mmHg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

45. Uso de cânula de Guedel (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

46. Uso de máscara laríngea (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

47. Uso de combitube (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

48. Parâmetros da ventilação mecânica (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

49. Ausculta pulmonar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

50. Saturação parcial de O2 / Oximetria (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

51. Valor da capnografia (EtCO2 %) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

52. Presença de tosse (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

53. Característica da tosse (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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54. Descrição da quantidade e característica da secreção 
traqueal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

55. Volume e duração de drenagem torácica  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

56. Características da drenagem torácica  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

57. Parâmetros gasométricos com data e hora (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Regulação cardiovascular Escore 

58. Frequência cardíaca (bpm) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

59. Presença de Cateter de Swan Ganz (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

60. Pressão arterial (mmHg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

61. Pressão arterial média - PAM  (mmHg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

62. Pressão venosa central – PVC (cmH2O) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

63. Frequência do pulso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

64. Intensidade do pulso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

65. Ritmo do pulso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

66. Coloração da pele (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

67. Tempo de enchimento capilar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

68. Resultado de marcadores enzimáticos: Ck (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

69. Resultado de marcadores enzimáticos: CkMB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

70. Resultado de marcadores enzimáticos: Troponina (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

71. Presença de edema (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

72. Localização de edema (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

73. Presença de anasarca (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

74. Ingurgitamento jugular (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

75. Avaliação do ECG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

76. Ritmo do cliente no eletrocardiograma (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

77. Arritmias do cliente no eletrocardiograma (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

78. Uso de marcapasso cardíaco (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

79. Ausculta cardíaca (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

80. Uso de drogas vasoativas  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Regulação térmica Escore 

81. Temperatura (
o
C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

82. Presença de tremores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Percepção dos órgãos dos sentidos Escore 

83. Acuidade visual (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

84. Presença de nistagmo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

85. Presença de amaurose (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

86. Acuidade da audição (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

87. Presença de otorragia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

88. Presença de otorréia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

89. Uso de aparelho auditivo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

90. Percepção dolorosa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

91. Percepção gustativa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

92. Percepção tátil (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

93. Percepção olfativa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

94. Desvio de septo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

95. Presença de epistaxe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Regulação hormonal e eletrolítica Escore 

96. Glicemia capilar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

97. Resultado no soro sanguíneo de sódio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

98. Resultado no soro sanguíneo de potássio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

99. Resultado no soro sanguíneo de cálcio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Hidratação e eliminação vesical Escore 

100. Turgidez da pele (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

101. Estado de hidratação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

102. Sinais de sede (língua seca, lábios ressecados e 
fendidos) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

103. Condição de umidade de mucosa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

104. Diurese espontânea (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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105. Presença de bexigoma (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

106. Diurese com estimulação (medicação) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

107. Presença de retenção urinária (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

108. Presença de incontinência urinária (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

109. Uso de sonda vesical de demora  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

110. Número de dias de sonda vesical de demora (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

111. Uso de sonda vesical de alívio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

112. Uso de fralda (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

113. Uso de dispositivo externo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

114. Presença de ostomia relacionado a eliminação 
urinária 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

115. Volume drenado pela ostomia relacionado à 
eliminação urinária 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

116. Local de ostomia relacionado a eliminação urinária (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

117. Volume urinário (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

118. Aspecto da diurese (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

119. Odor da diurese (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

120. Cor da diurese (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

121. Presença de sedimentos em diurese (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

122. Disúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

123. Oligúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

124. Anúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

125. Piúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

126. Poliúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

127. Polaciúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

128. Tenesmo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

129. Hematúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

130. Colúria (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

131. Capacidade no autocuidado para eliminação urinária (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

132. Função renal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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133. Nível de ureia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

134. Nível de creatina (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

135. Resultado do balanço hídrico em 24 horas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nutrição Escore 

136. Tipo de dieta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

137. Aceitação da dieta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

138. Apetite (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

139. Intolerância alimentar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

140. Via de administração (oral, SNG, SNE, NPT) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

141. Registro da infusão da NPT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

142. Registro do débito da estase gástrica (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

143. Motivo de suspensão da dieta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

144. Presença de disfagia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

145. Presença de refluxo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

146. Presença de pirose (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

147. Presença de náusea (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

148. Presença de vômito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

149. Quantidade do vômito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

150. Característica do vômito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

151. Peso (Kg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

152. Classificação do estado nutricional (IMC) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

153. Inspeção abdominal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

154. Ausculta abdominal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

155. Palpação abdominal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

156. Palpação de fígado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

157. Palpação do baço (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Eliminação intestinal Escore 

158. Presença de ostomia relacionada a eliminação 
intestinal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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159. Local de ostomia relacionada a eliminação intestinal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

160. Frequência de eliminação intestinal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

161. Número de dias sem evacuar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

162. Consistência das fezes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

163. Cor das fezes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

164. Odor das fezes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

165. Flatulência (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

166. Presença de constipação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

167. Presença de diarreia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

168. Presença de incontinência fecal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

169. Capacidade prévia no autocuidado para eliminação 
intestinal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

170. Uso de laxantes e catárticos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

171. Uso de fleet enema (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Integridade cutâneo-mucosa Escore 

172. Presença de cianose (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

173. Presença de Icterícia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

174. Presença de palidez (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

175. Presença de prurido (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

176. Presença de petéquias (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

177. Presença de equimoses (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

178. Presença de hematomas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

179. Presença de escoriações (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

180. Icterícia em olhos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

181. Edema de conjuntiva (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

182. Integridade de pele e mucosa na região genital (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Terapêutica Escore 

183. Condição de rede venosa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

184. Condição de musculatura (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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185. Presença de flebotomia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

186. Presença de cateter venoso periférico (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

187. Presença de cateter venoso central (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

188. Presença de cateter duplo lúmen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

189. Tempo de permanência do cateter venoso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

190. Características do local de inserção e peri-cateter 
venoso 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

191. Complicações associadas ao acesso venoso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

192. Presença de dreno (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

193. Local de dreno (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

194. Características do debito do dreno (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

195. Adesão às orientações prévias relacionadas à saúde (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

196. Uso de medicação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

197. Registro da solução em infusão (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

198. Registro de medicamentos intermitentes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

199. Capacidade no autocuidado para tomar o 
medicamento 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

200. Resultado de exames laboratoriais relevantes a 
terapêutica 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Segurança física Escore 

201. Necessidade de contenção mecânica (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

202. Tipo de isolamento (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Cuidados corporais Escore 

203. Capacidade de autocuidado para higiene corporal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

204. Capacidade de autocuidado para higiene oral (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

205. Capacidade de autocuidado para vestir-se (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Hábitos do sono e repouso Escore 

206. Padrão de sono (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

207. Possui insônia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

208. Sonambulismo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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209. Inversão do dia pela a noite (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

210. Medo noturno (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

211. Fatores que interferem e dificultam o sono do cliente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

212. Uso de medicação para dormir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Exercícios e atividades físicas Escore 

213. Prática de atividade física anterior à admissão (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

214. Déficit para deambulação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Gregária, segurança emocional e abrigo Escore 

215. Avaliação da necessidade de acompanhante (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

216. Integração do cliente com a família (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

217. Pessoas de maior afinidade com o cliente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

218. Avaliação de ansiedade (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

219. Avaliação de agitação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

220. Estado de humor: calmo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

221. Estado de humor: alegre (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

222. Relatos de sentimentos de tristeza (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

223. Choro (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

224. Avaliação de depressão (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

225. Relato de medo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

226. Avaliação de irritabilidade (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

227. Presença de agressividade (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

228. Moradia em área urbana (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

229. Moradia em área rural (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

230. Condição de saneamento básico no domicílio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Recreação/lazer/criatividade Escore 

231. Gosta de assistir televisão (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

232. Gosta de ouvir música (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

233. Gosta de usar o computador (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

234. Gosta de ler revista (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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235. Gosta de ler livros (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

236. Gosta de realizar trabalhos manuais (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

237. Gosta de jogos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Religiosa ou teológica Escore 

238. Prática religiosa-espiritual  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

239. Necessidade de auxílio espiritual (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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APÊNDICE 2 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS II 

 

Data da coleta: _________/____________/____________ UTI: 

Orientações de preenchimento 

 

Já obtivemos a opinião dos enfermeiros em relação aos itens considerados 

relevantes para registro na coleta de dados em UTI. Dessa vez, necessitamos de 

sua opinião quanto à aplicabilidade do registro destes itens. Nessa nova rodada, 

também não existe certo ou errado. Como da outra vez, necessitamos apenas da 

sua atenção, vivência prática e bagagem teórica para responder esse instrumento. 

 

Muito obrigado pela continuidade de sua participação! 

 

 Avaliação da aplicabilidade do registro de itens 

Avalie cada item do quadro a seguir e marque com um X no grau de aplicabilidade 

para o registro de cada item tem, usando uma escala que varia de 1 a 7, sendo 1 

nada aplicável e 7 extremamente aplicável, conforme legenda descrita abaixo: 

Legenda: 

1. Nada aplicável; 2. Pouquíssimo aplicável; 3. Pouco aplicável; 4. Aplicável; 5. Muito aplicável; 6. 

Muitíssimo aplicável. 7.Extermamente aplicável.  

 

Itens Escore 

240. [item considerado relevante] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

241. [item considerado relevante] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

242. [item considerado relevante] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

243. [item considerado relevante] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

244. [...]  
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APÊNDICE 3 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS III 

Data da coleta: _________/____________/____________ UTI:_____________________________________________________ 

 

Orientações de preenchimento: 

Já obtivemos a opinião dos enfermeiros em relação aos itens do roteiro de coleta de dados considerados relevantes e aplicáveis. 

Dessa vez, necessitamos de sua opinião para identificarmos o que leva alguns itens a não serem aplicáveis. Nessa nova 

rodada, também não existe certo ou errado. Como das outras vezes, necessitamos apenas da sua atenção, vivência prática e 

bagagem teórica para responder esse instrumento. 

 

Muito obrigado outra vez pela sua valorosa participação! 

 

Justificativa para a falta de aplicabilidade do registro de itens  

Avalie cada item do quadro a seguir e marque com um X a opção que melhor justifique a sua não aplicabilidade. Utilize a legenda 

do rodapé de cada página. 

Regulação Neurológica 
Escore  

245. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

246. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 
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247. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

248. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

249. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

250. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

251. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

252. [item considerado não aplicável] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 

253. [..............] 
(   ) Não há dificuldades na aplicabilidade 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Falta de recurso material 

 

(   ) Não é priorizada pela chefia. 
(   ) Não tenho destreza/segurança 
(   ) Outra razão. Descreva qual: 



 

APÊNDICE 4 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em 

uma pesquisa. Meu nome é Rodrigo Cardoso da Silva. Sou um dos pesquisadores 

responsáveis, e estou cursando a Residência Multiprofissional em Saúde, na área de 

concentração de Terapia Intensiva, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás. 

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final 

deste documento, que está em duas vias e também será assinado por mim. Uma via é sua e 

a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, o (a) senhor (a) 

poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, o enfermeiro Rodrigo 

Cardoso da Silva, no telefone (62) 982791268, ou com a orientadora do estudo, a 

enfermeira e doutora Maria Márcia Bachion, no telefone (62) 991464878. Em caso de 

dúvidas sobre os direitos que o (a) senhor (a) tem como participante nesta pesquisa poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 32698338 e (62) 32688426 ou no 

endereço: 1ª Avenida S/No Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE O (A) SENHOR (A) PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA: 

A pesquisa tem como título: “Itens relevantes e aplicáveis para o registro de 

coleta de dados de enfermagem em terapia intensiva: validação por consenso”.  

Esse termo de consentimento livre e esclarecido está sendo aplicado por mim, o 

enfermeiro Rodrigo Cardoso da Silva, o residente e um dos pesquisadores responsáveis.  

Na UTI o (a) enfermeiro (a) está em um contexto que exige uma visão holística, 

ampliada e sistematizada dos aspectos de saúde e doença do cliente gravemente enfermo. 

Para que o (a) enfermeiro (a) possa proporcionar um cuidado de qualidade, o primeiro passo 

é saber quais informações devem ser coletadas na opinião dos trabalhadores, para que o 

conjunto de itens seja útil e aplicável na dinâmica da terapia intensiva.  

O histórico de enfermagem deve conter informações que sejam realmente 

significativas e necessárias para contribuir com a melhoria da condição clínica do indivíduo.  

Essa pesquisa pretende verificar os itens que os (as) enfermeiros (as) da UTI 

consideram relevantes e aplicáveis para a coleta de dados dos clientes durante a etapa do 

histórico de enfermagem orientado pela teoria das necessidades humanas básicas de Horta. 
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O estudo, será realizado em duas fases e haverá algumas rodadas em cada uma 

dessas fases, até que os (as) enfermeiros (as) envolvidos no estudo, separadamente, 

alcancem um consenso quanto à importância e aplicabilidade de cada item a ser avaliado na 

coleta de dados no contexto do histórico de enfermagem na admissão do paciente em UTI. 

Na primeira fase, caso o (a) senhor (a) aceite participar voluntariamente, responderá 

a um questionário em que poderá opinar, em uma escala que varia de 1 a 7, a importância 

de cada item a ser registrado no histórico de enfermagem. Esse instrumento organiza-se a 

partir das necessidades humanas básicas de Horta.  

Em outro dia, a ser combinado com o (a) senhor (a) previamente, entregaremos os 

resultados dos itens que foram consenso e dos itens que não tiveram um consenso quanto a 

sua respectiva importância, sem expor ou identificar nenhum dos participantes, e o (a) 

senhor (a) poderá manter sua opinião ou modificá-la caso deseje, e assim por diante, até 

que possamos chegar a um consenso sobre cada um dos itens avaliados. O consenso pode 

ser sobre a importância ou a ausência dela.  

Na segunda fase do estudo, o (a) senhor (a) responderá um novo questionário, agora 

apenas com os itens que os enfermeiros consideram importantes, para que o (a) senhor (a) 

possa opinar, dessa vez, quais dos itens importantes são aplicáveis no contexto do cliente 

crítico e será novamente feito rodadas até que possamos chegar a um consenso dos itens 

que são aplicáveis e não aplicáveis ao histórico de enfermagem na admissão do cliente de 

terapia intensiva. O tempo previsto é de aproximadamente 15 a 20 minutos para o 

preenchimento do questionário, incluindo a parte de caracterização dos sujeitos. 

Os riscos para o (a) senhor (a) participar desse estudo serão mínimos. É possível 

citar o incômodo do (a) senhor (a) em dispender seu tempo para um questionário. Em caso 

de danos decorrentes de sua participação na pesquisa, o senhor (a) possui direito de 

pleitear indenização.  

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 

responsabilidade pelos mesmos.  

O (A) senhor (a) não terá qualquer custo, nem receberá vantagem financeira com a 

participação nessa pesquisa. O (A) senhor (a) será esclarecido (a) em qualquer aspecto e 

quando desejar, e estará livre para participar ou não. Poderá também retirar o 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento sem que isso acarrete em 

qualquer penalidade. 

Os instrumentos de coleta de dados ficarão em posse dos pesquisadores pelo 

período de 5 (cinco) anos, sendo, ao final deste período, destruídos. Há garantia de que os 

dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para 

estudos futuros.  



70 
 
 

 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. O 

nome ou o material que indique a participação do (a) senhor (a) não será liberado sem a sua 

permissão. O senhor (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo.  

Os resultados da pesquisa estarão à disposição do (a) senhor (a) quando finalizada.  

 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: ________________________ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu,_____________________________________________,RG____________CPF_______

______________________ abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Itens 

relevantes e aplicáveis para o registro de coleta de dados de enfermagem em terapia 

intensiva: validação por consenso”, sob a responsabilidade do Rodrigo Cardoso da Silva. 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve à qualquer penalidade. 

Local e data: ____________________________________________________  

Nome e Assinatura do sujeito:_______________________________________ 
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ANEXO 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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