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DESCRIÇÃO DO PRODUTO  
Tecnologia assistencial sob a forma de material instrucional que foi elaborada 
com base na realização de seis etapas para a elaboração desse subconjunto 
terminológico: 1) identificação de termos relacionados aos sinais, sintomas e 
complicações do IAM através de uma revisão integrativa da literatura científica; 
2) mapeamento dos termos identificados na revisão com os termos do eixo Foco 
da CIPE® 2015; 3) elaboração dos enunciados de diagnósticos/resultados de 
enfermagem e construção das definições operacionais; 4) elaboração dos 
enunciados de intervenções de enfermagem; 5) validação dos 
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem com 22 enfermeiros 
especialistas; 6) organização e estruturação do subconjunto terminológico 
CIPE® para a pessoa acometida pelo IAM de acordo com o modelo teórico de 
Roper-Logan-Tierney após a validação dos diagnósticos/resultados e 
intervenções de enfermagem elaborados pela autora e dos incluídos como 
sugestões dos especialistas. 

 
FINALIDADE DO PRODUTO 

Contribuir para a assistência de enfermagem durante a fase aguda do IAM, após 
o tratamento definitivo e durante a reabilitação pós-infarto, proporcionando 
melhoria da qualidade de vida da pessoa acometida pela doença. 
 

Conjunto de Diagnósticos, Resultados e 
Intervenções da CIPEâ para a pessoa 

com infarto agudo do miocárdio 
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DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

Na primeira etapa do estudo, foram identificados os termos do eixo foco 
relacionados aos sinais, sintomas e complicações do infarto agudo do miocárdio 
através de uma revisão integrativa da literatura. Na segunda etapa, foi realizado 
o mapeamento cruzado dos termos encontrados na revisão integrativa com os 
termos constantes na CIPE® 2015. Na terceira etapa foram elaborados os 
enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem levando-se em 
consideração a recomendação do Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) 
e da norma ISO 18.104:2014. Ainda na terceira etapa, foram elaboradas as 
definições operacionais de cada diagnóstico/resultado de enfermagem. Na 
quarta etapa foram elaborados os enunciados de intervenções de enfermagem, 
considerando-se, também, a norma ISO 18.104:2014. Na quinta etapa foi 
realizada a validação de conteúdo dos diagnósticos/resultados e intervenções 
de enfermagem por 22 especialistas. Estes validaram os instrumentos online 
referentes aos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem através 
da emissão de corcordância relativa, que gerou um índice de validade de 
conteúdo (IVC) maior ou menor que 0,80 para os diagnósticos/resultados e 0,50, 
para a intervenções de enfermagem segundo a pertinência (pouco pertinente; 
pertinente; muito pertinente; ou muitíssimo pertinente) de cada item avaliado. Na 
sexta etapa foi realizada a organização e estruturação do subconjunto 
terminológico CIPE® para a pessoa acometida pelo IAM de acordo com o 
modelo teórico de Roper-Logan-Tierney seguindo as orientações do ICN.   

Elaboração dos enunciados de diagnóstico/resultados de enfermagem: 

Após o mapeamento cruzado manual com os termos da CIPE® 2015 foram 
eliminados sinônimos e repetições, ficando ao final, 24 termos do eixo foco da 
CIPE® relacionados aos sinais, sintomas e complicações do IAM. Os termos 
mais comuns dos artigos foram agrupados segundo as semelhanças das 
alterações emocionais ou clínicas observadas nas pessoas acometidas pelo IAM 
durante a prática profissional da pesquisadora desse estudo e segundo os 
conceitos de cada um deles explanados na literatura. 
 

SINAIS, SINTOMAS E 
COMPLICAÇÕES DO IAM 

N TERMOS DO 
EIXO FOCO 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM 

RESULTADO 
DE 

ENFERMAGEM 

Ansiedade/ Transtorno de ansiedade 9 Ansiedade Ansiedade Ansiedade 
ausente 

Angústia/ Aflição/  Afetividade 
negativa/  Adaptação à nova 
realidade/  Desesperança/  
Desespero/  Sentimento de pressão 
física ou mental/ Sentimentos de 
vergonha e culpa/ Tristeza 

11 Emoção 
negativa 

Emoção negativa 
presente 

Emoção 
negativa 
ausente 

Arritmia/Distúrbios de condução 
(outros)/  Bloqueio atrioventricular/ 
bradiarritmia/  Taquiarritmia/ 

20 Arritmia Arritmia Arritmia ausente 
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Taquicardia 
supraventricular/Taquicardia 
ventricular/ Fibrilação atrial/ 
Fibrilação ventricular/ Palpitação 

Azia/ Eructação/ Perda de apetite 4 Processo do 
sistema 
gastrintestinal 

Processo do sistema 
gastrintestinal 
prejudicado 

Processo do 
sistema 
gastrintestinal 
adequado 

Cefaleia/ Dor abdominal/ epigástrica/ 
Desconforto no braço/Dormência nas 
mãos/  Dor na 
mandíbula/desconforto 
maxilar/dentes/  Dor nas costas/ 

Dor no pescoço 

 

18 Dor Dor irradiada Dor irradiada 
ausente 

SINAIS, SINTOMAS E 
COMPLICAÇÕES DO IAM 

N TERMOS DO 
EIXO FOCO 

DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADO DE 
ENFERMAGEM 

Confusão/ confusão mental 4 Confusão Confusão  Confusão ausente 

Desconforto físico/ Mal estar 5 Autocuidado Capacidade para 
executar o 
autocuidado 
prejudicada 

Capacidade para 
executar o 
autocuidado 
adequada 

Disfunção sexual 1 Processo sexual Processo sexual 
prejudicado 

Processo sexual 
adequado 

Dispneia/hiperventilação/  
Insuficiência respiratória 

24 Dispneia Dispneia Dispneia ausente 

Dor/ desconforto no peito/ 
torácico/ angina de peito/ 
anginosa/ em repouso/ esforço/ 
restroesternal/ tipo aperto ou 
pressão/ pontada/ queimação/ 
laceração/ peso 

75 Dor Dor no peito Dor ausente no 
peito. 

Eliminação urinária prejudicada/ 
Hiperuricemia 2 Função renal Função renal 

prejudicada 
Função renal 
adequada 

Fadiga/ Fraqueza/ Letargia 16 Fadiga Fadiga Fadiga ausente 

Insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC)/ Piora da ICC/ Sinais e 
sintomas associados à IC 
complicada: Estertores 
pulmonares; Presença de 
Terceira bulha cardíaca; e 
Congestão pulmonar/ Disfunção 
ventricular sistólica/ Edema 
Agudo de Pulmão/ Estertores/ 
Falência ventricular esquerda/ 

52 Débito cardíaco  Débito cardíaco 
prejudicado 

Débito cardíaco 
adequado 
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Killip I a IV (insuficiência cardíaca 
moderada ou grave, estertores 
em bases pulmonares, presença 
de terceira bulha, taquicardia, 
edema agudo de pulmão e 
choque cardiogênico)/ Reinfarto/ 
Remodelação do ventrículo 
esquerdo/ Revascularização do 
miocárdio/ Débito cardíaco 
diminuído/ Diminuição da fração 
de ejeção ventricular/ 
Cardiomegalia/ Complicações 
mecânicas/ Defeitos septais/  
Choque 
Cardiogênico/instabilidade 
hemodinâmica 

SINAIS, SINTOMAS E 
COMPLICAÇÕES DO IAM 

N TERMOS DO 
EIXO FOCO 

DIAGNÓSTICO 
DE 

ENFERMAGEM 

RESULTADO DE 
ENFERMAGEM 

Insônia 1 Insônia Insônia Insônia ausente 

Medo/ medo da morte 6 Medo da morte Medo da morte Medo da morte 
ausente 

Náusea 6 Náusea Náusea Náusea ausente 

Parada cardiorrespiratória/cardíaca 8 1. Frequência 
cardíaca 

2. Frequência 
respiratória 

Parada 
cardiorrespiratória 

Parada 
cardiorrespiratória 
ausente 

Percepção sensorial perturbada 
1 

Percepção 
sensorial 

Percepção 
sensorial 
prejudicada 

Percepção 
sensorial 
adequada 

Perfusão tissular ineficaz 

 
1 

Perfusão tissular Perfusão tissular 
periférica 
prejudicada 

Perfusão tissular 
periférica 
adequada 

Sensação de calor 1 Termorregulação Termorregulação 
prejudicada 

Termorregulação 
adequada 

Síncope/Queda/ Tontura/ Tremor/ 
Percepção sensorial perturbada 

8 Desmaio Desmaio Desmaio ausente 

Sudorese/diaforese 7 Suor Suor aumentado Suor diminuído 

Vômito 4 Vômito Vômito Vômito ausente 
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Quadro 1: Sinais, sintomas e complicações do IAM e suas frequências na revisão de literatura, 

mapeados manualmente com os termos do eixo foco CIPE® 2015 compatíveis com cada sinal, 

sintoma e complicação, além dos diagnósticos e resultados de enfermagem elaborados a partir 

dos termos extraídos dos resultados dos artigos da revisão. 

 

Elaboração dos enunciados de intervenções de enfermagem 
A partir dos 44 diagnósticos/resultados de enfermagem, foram construídos, na 
quarta etapa, 128 enunciados de intervenções de enfermagem para a 
assistência à pessoa acometida pelo IAM segundo as alterações nas atividades 
de vida, conforme Quadro 2 (abaixo).  

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

RESULTADO DE 
ENFERMAGEM 

Atividade de vida: manter um ambiente seguro 

 

 

 

Desmaio 

1. Acompanhar durante a mobilização no leito e/ou 
deambulação 

 

 

Desmaio ausente 

2. Aconselhar a não ficar em posição ortostática sem 
auxílio dos profissionais de enfermagem e/ou 
acompanhantes 

3. Aconselhar o acompanhante a comunicar qualquer 
alteração sensorial 

4. Atenuar ruídos ambientais 
5. Avaliar nível de consciência após a queda 
6. Conter no leito nos casos de rebaixamento do nível 

de consciência com agitação psicomotora e explicar 
a importância para a acompanhante 

7. Manter seguro no leito por meio da elevação das 
grades de proteção 

8. Elevar os membros inferiores se constatado desmaio 
por hipotensão 

9. Garantir a permeabilidade das vias aéreas durante a 
ocorrência do desmaio 

Atividade de vida: comunicar  

 

 

Confusão 

 

10. Acompanhar durante a mobilização no leito e/ou 
deambulação 

 

 

Confusão ausente 

11. Aconselhar a não ficar em posição ortostática sem 
auxílio dos profissionais de enfermagem e/ou 
acompanhantes 

12. Alimentar de acordo com sua capacidade de deglutir 
e seu nível de consciência 

13. Avaliar o risco de quedas 
14. Avaliar nível de consciência 
15. Elevar a cabeceira do leito de 30 a 45º 
16. Manter seguro no leito por meio da elevação das 

grades de proteção 
17. Verificar a ocorrência de sinais e sintomas de 

aumento da pressão intracraniana (náuseas, 
vômitos, alterações pupilares e rebaixamento do 
nível de consciência) 

Atividade de vida: respirar  

18. Auscultar as bulhas cardíacas 
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Arritmia 

19. Auscultar os sons respiratórios  

 

Arritmia ausente 

20. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
21. Avaliar a descrição de dor anginosa 
22. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, 

frequência de pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

23. Avaliar o nível de consciência 
24. Avaliar o ritmo cardíaco mostrado no monitor 

multiparamétrico 
Continuação (Quadro 3) 

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RESULTADO DE 
ENFERMAGEM 

Atividade de vida: respirar 

 

 

 

 

 

Arritmia 

25. Controlar o débito urinário  

 

 

 

 

Arritmia ausente 

26. Instalar cateter urinário 
27. Instalar oxigenoterapia 
28. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
29. Manter as vias aéreas pérvias 
30. Monitorar a ocorrência de arritmias e instabilidade 

hemodinâmica 
31. Monitorar glicose sanguínea 
32. Monitorar risco de quedas 
33. Monitorar sinais e sintomas de baixo débito cardíaco 

(alteração do nível de consciência, hipotensão ou 
choque, congestão pulmonar e dor torácica 
anginosa) 

34. Promover privacidade e ambiente tranquilo 
35. Realizar balanço hídrico 

 

 

Débito cardíaco 
prejudicado 

36. Avaliar as bulhas cardíacas Débito cardíaco 
adequado 37. Avaliar os sons respiratórios 

38. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
39. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, 

frequência de pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

40. Avaliar o nível de consciência 
41. Instalar cateter urinário 
42. Instalar oxigenoterapia 
43. Investigar a presença de dor torácica 
44. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
45. Realizar balanço hídrico 

 

 

Dispneia 

46. Auscultar as bulhas cardíacas  

 

Dispneia ausente 

47. Auscultar os sons respiratórios 
48. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
49. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, 

frequência de pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

50. Controlar a ingesta hídrica 
51. Instalar oxigenoterapia 
52. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
53. Manter vias aéreas pérvias 

Dor irradiada 54. Auscultar bulhas  e o ritmo cardíaco Dor irradiada 
ausente 55. Auscultar os sons respiratórios 

56. Avaliar a intensidade, localização e o tempo da dor 
57. Avaliar pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca,  

frequência de pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

58. Avaliar o nível de consciência 
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59. Investigar a satisfação com o controle 
medicamentoso da dor 

Continuação (Quadro 3) 

DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM RESULTADO DE 
ENFERMAGEM 

Atividade de vida: respirar 

Dor no peito 60. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º Dor ausente no 
peito 61. Manter o ambiente calmo e tranquilo 

62. Realizar eletrocardiograma de 12 derivações no leito 
Parada 
cardiorrespiratória 

63. Avaliar frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

Parada 
cardiorrespiratória 
ausente 64. Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar precoce 

65. Treinar a equipe de enfermagem a respeito dos 
cuidados no suporte avançado de vida 

Perfusão tissular 
periférica 
prejudicada 

 

66. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades Perfusão tissular 
periférica adequada 67. Instalar oxigenoterapia 

68. Monitorar a frequência e a profundidade das 
respirações 

69. Monitorar a saturação de oxigênio 

Atividade de vida: comer e beber 

 

Processo do sistema 
gastrintestinal 
prejudicado 

70. Auscultar os ruídos hidroaéreos Processo do 
sistema 
gastrintestinal 
adequado 

71. Estimular ingestão de líquidos ou alimentos 
72. Encorajar a ingestão de pequenas quantidades de 

alimento 
73. Obter dados sobre o apetite 
74. Pesar uma vez ao dia, em jejum 

 

Náusea 

75. Auxiliar na realização da higiene oral Náusea ausente 
76. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, 

sonoros e olfativos de grande intensidade 

 

Vômito 

77. Avaliar o turgor da pele Vômito ausente 
78. Verificar as características do vômito (quantidade, 

cor, consistência e frequência) 
79. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 

 

Atividade de vida: eliminar 

Função renal 
prejudicada 

80. Avaliar o débito urinário Função renal 
adequada 81. Controlar a diurese 

82. Controlar a ingesta hídrica 
83. Instalar cateter urinário, se necessário 
84. Realizar balanço hídrico 

Atividade de vida: higiene pessoal e vestir-se 

Capacidade para 
executar o 

85. Auxiliar durante a troca de roupas Capacidade para 
executar o 86. Auxiliar na higiene corporal e oral 

87. Encaminhar para banho de aspersão com auxílio de 
cadeira de rodas 

88. Estimular mobilidade física no leito 
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autocuidado 
prejudicada 

 

89. Facilitar a capacidade para comunicar necessidades 
e sentimentos 

autocuidado 
adequada 

90. Monitorar condições cardíaca e respiratória 
91. Solicitar avaliação do serviço de terapia ocupacional 
92. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 

Suor aumentado 93. Auxiliar na higiene corporal e oral Suor diminuído 
94. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
95. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, 

frequência de pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

96. Investigar as causas da sudorese 
97. Monitorar a função cardiovascular 

Atividade de vida: controlar a temperatura do corpo 

 

Termorregulação 
prejudicada 

98. Avaliar a pressão arterial, ritmo e frequência de 
pulso, frequência cardíaca e a frequência e 
profundidade das respirações 

Termorregulação 
adequada 

99. Avaliar a temperatura da pele 
100. Avaliar a umidade da pele 
101. Identificar a presença de cianose de extremidades 
102. Monitorar a temperatura na região axilar 

Atividade de vida: mobilizar-se 

 

Fadiga 

103. Auxiliar na higiene corporal e oral Fadiga ausente 
104. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 
105. Solicitar avaliação do serviço de terapia ocupacional 
106. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 

sentimentos 
107. Investigar as causas da fraqueza 
108. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, 

sonoros e olfativos de grande intensidade 
109. Estimular mobilidade física no leito 
110. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 

 

Atividade de vida: trabalhar e distrair-se 

Ansiedade 111. Demonstrar técnicas de relaxamento Ansiedade ausente 
112. Solicitar avaliação do serviço de psicologia 
113. Facilitar capacidade para comunicar necessidades 

e sentimentos 
114. Promover arteterapia em parceria com o serviço de 

terapia ocupacional 
 

Emoção negativa 

115. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 
sentimentos 

Emoção negativa 
ausente 

116. Identificar condição psicossocial 
117. Apoiar as crenças e ritos espirituais 
118. Solicitar presença contínua do acompanhante 

Atividade de vida: exprimir sexualidade 

Processo sexual 
prejudicado 

119. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 
sentimentos 

Processo sexual 
adequado 

120. Obter dados sobre o comportamento sexual 
Atividade de vida: dormir 



	
	

Licença Creative Commons: 

 
	

10 

 

 

Insônia 

121. Agrupar os horários para os procedimentos de 
enfermagem, evitando a interrupção do sono 
noturno 

Insônia ausente 

122. Estimular a verbalização de sentimentos 

123. Instruir sobre a importância do sono noturno para 
sua recuperação 

124. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, 
sonoros e olfativos de grande intensidade 

125. Proporcionar conforto no leito 
126. Promover privacidade durante procedimentos 

Atividade de vida: morrer 

Medo da morte 127. Facilitar capacidade da família para participar no 
plano de cuidado 

Medo da morte 
ausente 

128. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 
sentimentos 

Quadro 2: Enunciados de intervenções de enfermagem separados segundo as repercussões nas 

atividades de vida da pessoa acometida pelo IAM de acordo com a CIPE®. 

 
Para elaboração dos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 
utilizaram-se os termos constantes no Modelo Sete Eixos da CIPE® 2015, sendo 
33 termos do eixo “Ação”, 01 termo do eixo “Cliente”, 28 termos do eixo “Foco”, 
05 termos do eixo “Julgamento”; 05 termos do eixo “Meios”, 04 termos do eixo 
“Localização” e 02 termos do eixo “Tempo” e aplicaram-se 12 termos não 
constantes na CIPE® 2015, conforme Quadro 3, abaixo. 

EIXO TERMOS CONSTANTES NO MODELO 
DE SETE EIXOS CIPE® VERSÃO 2015 

TERMOS NÃO-CONSTANTES 
NO MODELO DE SETE EIXOS 
CIPE® VERSÃO 2015 

AÇÃO Acompanhar; Aconselhar; Agrupar; Alimentar; 
Atenuar; Auscultar; Auxiliar; Avaliar; Conter; 
Controlar; Demonstrar; Elevar; Encaminhar; 
Encorajar; Estimular; Facilitar; Garantir; 
Higiene; Identificar; Instalar; Instruir; Investigar; 
Manter; Monitorar; Obter; Pesar; Promover; 
Proporcionar; Realizar; Solicitar;  
Ressuscitação cardiopulmonar; Treinar; 
Verificar. 

 

CLIENTE Família. Acompanhante; Equipe de 
enfermagem 

FOCO Ansiedade; Arritmia; Autocuidado; Conforto; 
Confusão; Débito cardíaco; Desmaio; 
Dispneia; Dor; Emoção negativa; Fadiga; 
Fraqueza; Frequência cardíaca; Frequência 
respiratória; Função renal; Glicose sanguínea; 
Insônia; Medo da morte; Náusea; Percepção 
sensorial; Perfusão tissular; Pressão 
intracraniana; Processo do sistema 
gastrintestinal; Processo sexual; Suor; 
Temperatura; Termorregulação; Vômito. 

Ruídos hidroaéreos. 
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JULGAMENTO Aumentado; Ausente; Diminuído; Prejudicado; 
Presente. 

 

MEIOS Alimento; Cadeira de rodas; Cateter urinário; 
Oxigenoterapia; Serviço de terapia 
ocupacional.  

 

 

 

Banho de aspersão; 
Eletrocardiograma; Grades do leito; 
Hídrico; Leito; Monitor 
multiparamétrico; Serviço de 
psicologia. 

LOCALIZAÇÃO  Corpo; Peito; Região axilar. Oral. 

TEMPO Contínuo; Dia. Noturno. 

Quadro 3: Termos constantes e não-constantes utilizados na elaboração do subconjunto 

terminológico para a pessoa acometida pelo IAM. 

Validação dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem: 
Para o conhecimento a respeito do perfil dos 22 enfermeiros especialistas, estes 
preencheram um instrumento que trouxe as seguintes características: sexo; 
idade; unidade federativa de atuação profissional; titulação máxima (mestre ou 
doutor); ocupação atual; tempo de graduação; tempo de prática clínica; setor de 
atuação profissional; e uso da CIPE® na prática clínica. 

Dos 22 especialistas, 36,36% tinham entre 20 e 35 anos de idade; 59,09% entre 
36 e 51 anos e apenas 4,54% acima de 51 anos. 77,27% eram do sexo feminino 
e, 22,72% eram do sexo masculino. Em relação ao estado de atuação 
profissional, 45,45% referiram atuar no estado da Bahia; 31,81% no Espírito 
Santo; 18,18% no Rio de Janeiro; e 4,54% no Ceará. 63,63% apresentaram a 
titulação máxima de mestre e 36,36% de doutor. 81,81% declararam-se 
docentes e 18,18% enfermeiros assistenciais. 68,18% referiram possuir mais de 
10 anos de término da graduação de enfermagem e 31,81% menos de 10 anos. 
77,27% referiram entre 3 e 18 anos de prática clínica e 22,72% entre 19 e 34 
anos. Os setores de atuação durante a prática clínica dos especialistas foram 
unidades coronarianas (18,18%); unidades de terapia intensiva (31,81%); SAMU 
192 (4,54%); unidades clínicas ou cirúrgicas dos hospitais (9,09%); e mais de 
um dos setores citados anteriormente (18,18%). 40,90% declararam usar a 
CIPE® na prática clínica e 59,09% nunca utilizaram a taxonomia durante a 
atuação profissional. 

Após finalizar o primeiro momento de avaliação por parte dos especialistas, os 
enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem foram tabulados e 
passaram no software Microsoft Excel® 2010, objetivando a identificação dos 
que iriam obter um Índice de Concordância ≥ 0,80, conforme apresentado a 
seguir (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem e seus 

Índices de Validade de Conteúdo. Vitória, 2017. 

Diagnósticos/resultados de enfermagem IVC 

Ansiedade 0,81 

Ansiedade ausente 0,81 

Arritmia 0,95 

Arritmia ausente 0,95 

Capacidade para executar o autocuidado prejudicada 0,81 

Capacidade para executar o autocuidado adequada 0,81 

Confusão 0,86 

Confusão ausente 0,86 

Débito cardíaco prejudicado 0,95 

Débito cardíaco adequado 0,95 

Desmaio 0,86 

Desmaio ausente 0,86 

Dispneia 0,95 

Dispneia ausente 0,95 

Dor irradiada 0,95 

Dor irradiada ausente 0,95 

Dor no peito 0,95 

Dor no peito ausente 0,95 

Emoção negativa 0,81 

Emoção negativa ausente 0,81 

Fadiga 0,81 

Fadiga ausente 0,81 

Função renal prejudicada 0,81 

Diagnósticos/resultados de enfermagem IVC 

Função renal adequada 0,81 

Insônia 0,81 

Insônia ausente 0,81 

Medo da morte 1 

Medo da morte ausente 1 
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Náusea 0,86 

Náusea ausente 0,86 

Parada cardiorrespiratória 0,86 

Parada cardiorrespiratória ausente 0,86 

Perfusão tissular periférica prejudicada 0,95 

Perfusão tissular periférica adequada 0,95 

Processo do sistema gastrintestinal prejudicado 0,77 

Processo do sistema gastrintestinal adequado 0,77 

Processo sexual prejudicado 0,63 

Processo sexual adequado 0,63 

Suor aumentado 0,68 

Suor diminuído 0,68 

Termorregulação prejudicada 0,63 

Termorregulação adequada 0,63 

Vômito 0,72 

Vômito ausente 0,72 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O resultado da validação de conteúdo pelos especialistas, levando-se em 
consideração o ponto de corte - IVC ≥ 0,80 - para o consenso dos enunciados 
de diagnósticos/resultados de enfermagem que serão incluídos no Subconjunto 
Terminológico CIPE® para a Pessoa Acometida pelo Infarto Agudo do Miocárdio, 
resultou que dos 44 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem 
encaminhados para validação de conteúdo, 34 (77,27%) alcançaram o IVC ≥ 
0,80 e, 10 (22,7%) obtiveram um IVC < 0,80.  

Foram apresentadas no quadro 6 sugestões de diagnósticos/resultados de 
enfermagem por alguns especialistas, sendo estas analisadas e não acatadas 
(apesar de pertinentes) na medida em que os diagnósticos/resultados de 
enfermagem foram sugeridos separadamente, sem suas intervenções. Além 
disso, considerou-se que os termos utilizados para a construção dos 
diagnósticos/resultados de enfermagem desse trabalho foram extraídos da 
revisão integrativa da literatura e posteriormente mapeados com os termos do 
eixo foco da CIPE®. 
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Os diagnósticos/resultados de enfermagem com IVC ≥ 0,80 foram classificados 
segundo o Modelo de Atividades de Vida de Roper, Logan e Tierney (2001) pela 
pesquisadora e suas orientadoras, considerando-se a experiência clínica dessas 
e o comprometimento das atividades de vida que são observadas 
cotidianamente nas pessoas acometidas pelo IAM. Essa classificação foi 
realizada para que fosse possível a elaboração das intervenções de 
enfermagem.  

Vale ressaltar que os diagnósticos/resultados “processo do sistema 
gastrintestinal prejudicado” e “processo do sistema gastrintestinal adequado”; 
“processo sexual prejudicado” e “processo sexual adequado”; “suor aumentado” 
e “suor diminuído”; “termorregulação prejudicada” e “termorregulação 
adequada”; “vômito” e vômito ausente” não foram validados pelos especialistas 
e, dessa forma, as atividade de vida “controlar a temperatura do corpo” e 
“sexualidade” não foram contempladas no subconjunto terminológico após a 
validação. 

 
Validação dos enunciados de intervenções de enfermagem: 
As intervenções de enfermagem foram elaboradas de acordo com a norma ISO 
18.104:2014 – informática em saúde: estruturas categoriais para representação 
de diagnósticos de enfermagem e ações de enfermagem em sistemas 
terminológicos (ISO, 2014). Realizou-se o cálculo do IVC para a inclusão das 
intervenções que apresentaram um índice maior ou igual que 0,80 durante a 
validação pelos especialistas (Quadro 4). 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

IVC 

Atividade de vida: manter um ambiente seguro 

 

 

 

Desmaio/ Desmaio ausente 

1. Acompanhar durante a mobilização no leito e/ou 
deambulação 

0,81 

2. Aconselhar a não ficar em posição ortostática 
sem auxílio dos profissionais de enfermagem 
e/ou acompanhantes 

0,81 

3. Aconselhar o acompanhante a comunicar 
qualquer alteração sensorial 

0,95 

4. Atenuar ruídos ambientais 0,31 

5. Avaliar nível de consciência após a queda 0,77 

6. Conter no leito nos casos de rebaixamento do nível 
de consciência com agitação psicomotora e explicar 
a importância para a acompanhante 

0,59 

7. Manter seguro no leito por meio da elevação das 
grades de proteção 

0,95 

8. Elevar os membros inferiores se constatado 
desmaio por hipotensão 

0,45 

9. Garantir a permeabilidade das vias aéreas 
durante a ocorrência do desmaio 

0,81 
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DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

IVC 

Atividade de vida: comunicar 

 

 

Confusão/ Confusão ausente 

 

1. Acompanhar durante a mobilização no leito e/ou 
deambulação 

0,72 

2. Aconselhar a não ficar em posição ortostática sem 
auxílio dos profissionais de enfermagem e/ou 
acompanhantes 

0,72 

3. Alimentar de acordo com sua capacidade de deglutir e 
seu nível de consciência 

0,68 

4. Avaliar o risco de quedas 0,81 

5. Avaliar nível de consciência 0,95 

6. Elevar a cabeceira do leito de 30 a 45º 0,72 

7. Manter seguro no leito por meio da elevação das 
grades de proteção 

0,81 

8. Verificar a ocorrência de sinais e sintomas de aumento 
da pressão intracraniana (náuseas, vômitos, alterações 
pupilares e rebaixamento do nível de consciência) 

0,59 

Atividade de vida: respirar 

 

 

Arritmia/ Arritmia ausente 

 

 

 

 

 

9. Auscultar as bulhas cardíacas 0,81 

10. Auscultar os sons respiratórios 0,63 

11. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 0,77 

12. Avaliar a descrição de dor anginosa 0,68 

13. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência 
cardíaca, frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

0,83 

14. Avaliar o nível de consciência 0,83 

15. Avaliar o ritmo cardíaco mostrado no monitor 
multiparamétrico 

0,90 

16. Controlar o débito urinário 0,68 

17. Instalar cateter urinário 0,27 

18. Instalar oxigenoterapia 0,59 

19. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 0,72 

20. Manter as vias aéreas pérvias 0,81 

21. Monitorar a ocorrência de arritmias e instabilidade 
hemodinâmica 

0,90 

22. Monitorar glicose sanguínea 0,50 

23. Monitorar risco de quedas 0,63 

24. Monitorar sinais e sintomas de baixo débito 
cardíaco (alteração do nível de consciência, 
hipotensão ou choque, congestão pulmonar e dor 
torácica anginosa) 

0,86 

25. Promover privacidade e ambiente tranquilo 0,59 

26. Realizar balanço hídrico 0,63 

27. Avaliar as bulhas cardíacas 0,86 
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Atividade de vida: respirar 

 

 

Dispneia/ Dispneia ausente 

37. Auscultar as bulhas cardíacas 0,50 

38. Auscultar os sons respiratórios 0,95 

39. Avaliar a coloração e temperatura das 
extremidades 

1 

40. Avaliar a pressão arterial, ritmo e frequência de 
pulso e a frequência e profundidade das 
respirações 

0,81 

41. Controlar a ingesta hídrica 0,50 

42. Instalar oxigenoterapia 0,90 

43. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 0,90 

44. Manter vias aéreas pérvias 0,90 

 

 

Dor irradiada/ Dor irradiada 
ausente 

45. Auscultar bulhas  e o ritmo cardíaco 0,77 
46. Auscultar os sons respiratórios 0,63 
47. Avaliar a intensidade, localização e o tempo da dor 1 
48. Avaliar pressão arterial, ritmo, frequência 

cardíaca, frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

0,95 

49. Avaliar o nível de consciência 0,63 
50. Investigar a satisfação com o controle 

medicamentoso da dor 
0,95 

 

Dor no peito/ Dor ausente no 
peito 

51. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 0,86 

52. Manter o ambiente calmo e tranquilo 0,86 

53. Realizar eletrocardiograma de 12 derivações no 
leito 

1 

 

Parada cardiorrespiratória/ 
Parada cardiorrespiratória 

ausente 

54. Avaliar frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

0,72 

55. Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar precoce 0,95 

56. Treinar a equipe de enfermagem a respeito dos 
cuidados no suporte avançado de vida 

0,77 

57. Avaliar a coloração e temperatura das 
extremidades 

1 

 

 

Débito cardíaco prejudicado/ 
Débito cardíaco adequado 

28. Avaliar os sons respiratórios 0,77 

29. Avaliar a coloração e temperatura das 
extremidades 

0,95 

30. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência 
cardíaca, frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

0,90 

31. Avaliar o nível de consciência 0,90 

32. Instalar cateter urinário 0,54 

33. Instalar oxigenoterapia 0,72 

34. Investigar a presença de dor torácica 0,95 

35. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 0,81 

36. Realizar balanço hídrico 0,81 
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Perfusão tissular periférica 
prejudicada/ Perfusão tissular 

periférica adequada 

 

58. Instalar oxigenoterapia 0,95 

59. Monitorar a frequência e a profundidade das 
respirações 

0,77 

60. Monitorar a saturação de oxigênio 1 

Continuação (Quadro 6) 

Atividade de vida: comer e beber 

 

Processo do sistema gastrintestinal 
prejudicado/ Processo do sistema 

gastrintestinal adequado 

61. Auscultar os ruídos hidroaéreos 0,86 

62. Estimular ingestão de líquidos ou alimentos 0,63 

63. Encorajar a ingestão de pequenas quantidades de 
alimento 

0,77 

64. Obter dados sobre o apetite 0,77 

65. Pesar uma vez ao dia, em jejum 0,54 

 

Náusea/ Náusea ausente 

66. Auxiliar na realização da higiene oral 0,81 

67. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, sonoros 
e olfativos de grande intensidade 

0,77 

 

Vômito/ Vômito ausente 

68. Avaliar o turgor da pele 0,68 

69. Verificar as características do vômito (quantidade, 
cor, consistência e frequência) 

0,95 

70. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 0,90 

Atividade de vida: eliminar  

 

Função renal prejudicada/ 
Função renal adequada 

71. Avaliar o débito urinário 0,90 

72. Controlar a diurese 0,77 

73. Controlar a ingesta hídrica 0,63 

74. Instalar cateter urinário, se necessário 0,81 

75. Realizar balanço hídrico 1 

Atividade de vida: higiene pessoal e vestir-se 

 

 

Capacidade para executar o 
autocuidado prejudicada/ 

Capacidade para executar o 
autocuidado adequada 

 

76. Auxiliar durante a troca de roupas 0,90 

77. Auxiliar na higiene corporal e oral 0,95 

78. Encaminhar para banho de aspersão com auxílio de 
cadeira de rodas 

0,81 

79. Estimular mobilidade física no leito 0,90 

80. Facilitar a capacidade para comunicar 
necessidades e sentimentos 

0,86 

81. Monitorar condições cardíaca e respiratória 0,77 

82. Solicitar avaliação do serviço de terapia ocupacional 0,54 

83. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 0,59 

 84. Auxiliar na higiene corporal e oral 0,81 

85. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 0,77 
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Suor aumentado/ Suor diminuído 86. Avaliar a pressão arterial, ritmo e frequência de 
pulso e a frequência e profundidade das 
respirações 

0,90 

87. Investigar as causas da sudorese 0,95 

88. Monitorar a função cardiovascular 0,86 

Atividade de vida: controlar a temperatura do corpo 

 

Termorregulação prejudicada/ 
Termorregulação adequada 

89. Avaliar a pressão arterial, ritmo e frequência de 
pulso, frequência cardíaca e a frequência e 
profundidade das respirações 

0,81 

90. Avaliar a temperatura da pele 1 

91. Avaliar a umidade da pele 0,90 

92. Identificar a presença de cianose de extremidades 0,86 

93. Monitorar a temperatura na região axilar 0,86 
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Quadro 4: Enunciados de intervenções de enfermagem separados segundo as repercussões nas 

atividades de vida da pessoa acometida pelo IAM de acordo com a CIPE® e o índice de validação 

de conteúdo de cada uma delas segundo a avaliação dos especialistas. 

Atividade de vida: mobilizar-se 

 

Fadiga/ Fadiga ausente 

1. Auxiliar na higiene corporal e oral 0,77 

2. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 0,77 

3. Solicitar avaliação do serviço de terapia ocupacional 0,63 

4. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 
sentimentos 

0,54 

5. Investigar as causas da fraqueza 0,68 

6. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, 
sonoros e olfativos de grande intensidade 

0,86 

7. Estimular mobilidade física no leito 0,50 

8. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 0,81 

Atividade de vida: trabalhar e distrair-se 

 

Ansiedade/ Ansiedade ausente 

9. Demonstrar técnicas de relaxamento 0,72 

10. Solicitar avaliação do serviço de psicologia 0,90 

11. Facilitar capacidade para comunicar 
necessidades e sentimentos 

1 

12. Promover arteterapia em parceria com o serviço de 
terapia ocupacional 

0,72 

 

Emoção negativa/ Emoção 
negativa ausente 

13. Facilitar capacidade para comunicar necessidades 
e sentimentos 

0,95 

14. Identificar condição psicossocial 0,77 

15. Apoiar as crenças e ritos espirituais 0,77 

16. Solicitar presença contínua do acompanhante 0,72 

Atividade de vida: exprimir sexualidade 

Processo sexual prejudicado/ 
Processo sexual adequado 

17. Facilitar capacidade para comunicar sentimentos 0,81 

18. Obter dados sobre o comportamento sexual 0,72 

Atividade de vida: dormir 

 

 

Insônia/ Insônia ausente 

19. Agrupar os horários para os procedimentos de 
enfermagem, evitando a interrupção do sono 
noturno 

0,95 

20. Estimular a verbalização de sentimentos 0,77 
21. Instruir sobre a importância do sono noturno para 

sua recuperação 
0,81 

22. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, 
sonoros e olfativos de grande intensidade 

0,95 

23. Proporcionar conforto no leito 0,95 
24. Promover privacidade durante procedimentos 0,54 

Atividade de vida: morrer 

Medo da morte/ Medo da morte 
ausente 

25. Facilitar capacidade da família para participar no 
plano de cuidado 

1 

26. Facilitar capacidade para comunicar necessidades 
e sentimentos 

1 
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Os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem 
elaborados pela autora e validados pelos especialistas seguem abaixo (Quadro 
5). 
 
 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

Atividade de vida: manter um ambiente seguro 

 

Desmaio/ Desmaio ausente 

1. Acompanhar durante a mobilização 
no leito e/ou deambulação 

2. Aconselhar a não ficar em posição 
ortostática sem auxílio dos 
profissionais de enfermagem e/ou 
acompanhantes 

3. Aconselhar o acompanhante a 
comunicar qualquer alteração 
sensorial 

4. Manter seguro no leito por meio da 
elevação das grades de proteção 

5. Garantir a permeabilidade das vias 
aéreas durante a ocorrência do 
desmaio 

Atividade de vida: comunicar 

Confusão/ Confusão ausente 

 

6. Avaliar o risco de quedas 
7. Avaliar nível de consciência 
8. Manter seguro no leito por meio da 

elevação das grades de proteção 
Atividade de vida: respirar 

Arritmia/ Arritmia ausente 

 

 

 

 

 

9. Auscultar as bulhas cardíacas 
10. Avaliar a pressão arterial, ritmo, 

frequência cardíaca, frequência de 
pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

11. Avaliar o nível de consciência 
12. Avaliar o ritmo cardíaco mostrado no 

monitor multiparamétrico 
13. Manter as vias aéreas pérvias 
14. Monitorar a ocorrência de arritmias e 

instabilidade hemodinâmica 
15. Monitorar sinais e sintomas de baixo 

débito cardíaco (alteração do nível de 
consciência, hipotensão ou choque, 
congestão pulmonar e dor torácica 
anginosa) 

Débito cardíaco prejudicado/ 
Débito cardíaco adequado 

16. Avaliar a coloração e temperatura 
das extremidades 

17. Avaliar a pressão arterial, ritmo, 
frequência cardíaca, frequência de 
pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

18. Avaliar o nível de consciência 
19. Investigar a presença de dor torácica 
20. Manter a cabeceira do leito elevada 

de 30 a 45º 
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21. Realizar balanço hídrico 
Dispneia/ Dispneia ausente 22. Auscultar os sons respiratórios 

23. Avaliar a coloração e temperatura 
das extremidades 

24. Avaliar a pressão arterial, ritmo e 
frequência de pulso e a frequência e 
profundidade das respirações 

25. Instalar oxigenoterapia 
26. Manter a cabeceira do leito elevada 

de 30 a 45º 
27. Manter vias aéreas pérvias 

Dor irradiada/ Dor irradiada 
ausente 

28. Avaliar a intensidade, localização e o 
tempo da dor 

29. Avaliar pressão arterial, ritmo, 
frequência cardíaca, frequência de 
pulso e a frequência e profundidade 
das respirações 

30. Investigar a satisfação com o controle 
medicamentoso da dor 

Dor no peito/ Dor ausente no peito 31. Manter a cabeceira do leito elevada 
de 30 a 45º 

32. Manter o ambiente calmo e tranquilo 
33. Realizar eletrocardiograma de 12 

derivações no leito 
Parada cardiorrespiratória/ 
Parada cardiorrespiratória 
ausente 

34. Iniciar a ressuscitação 
cardiopulmonar precoce 
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DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 
DE ENFERMAGEM 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

Atividade de vida: respirar 

Perfusão tissular periférica 
prejudicada/ Perfusão tissular 
periférica adequada 

1. Avaliar a coloração e temperatura das 
extremidades 

2. Instalar oxigenoterapia 
3. Monitorar a saturação de oxigênio 

Atividade de vida: comer e beber 

Náusea/ Náusea ausente 4. Auxiliar na realização da higiene oral 

Atividade de vida: eliminar 

Função renal prejudicada/ 
Função renal adequada 

5. Avaliar o débito urinário 
6. Instalar cateter urinário, se necessário 
7. Realizar balanço hídrico 

Atividade de vida: higiene pessoal e vestir-se 

Capacidade para executar o 
autocuidado prejudicada/ 
Capacidade para executar o 
autocuidado adequada 

 

8. Auxiliar durante a troca de roupas 
9. Auxiliar na higiene corporal e oral 
10. Encaminhar para banho de aspersão com 

auxílio de cadeira de rodas 
11. Estimular mobilidade física no leito 
12. Facilitar a capacidade para comunicar 

necessidades e sentimentos 
Atividade de vida: controlar a temperatura do corpo 

 

Atividade de vida: mobilizar-se 

 

Fadiga/ Fadiga ausente 

13. Manter o ambiente sem estímulos 
luminosos, sonoros e olfativos de grande 
intensidade 

14. Solicitar avaliação do serviço de 
fisioterapia 

Atividade de vida: trabalhar e distrair-se 

 

Ansiedade/ Ansiedade ausente 

15. Solicitar avaliação do serviço de psicologia 

16. Facilitar capacidade para comunicar 
necessidades e sentimentos 

Emoção negativa/ Emoção 
negativa ausente 

17. Facilitar capacidade para comunicar 
necessidades e sentimentos 

Atividade de vida: exprimir sexualidade 

 

Atividade de vida: dormir 

 

 

Insônia/ Insônia ausente 

18. Agrupar os horários para os 
procedimentos de enfermagem, evitando a 
interrupção do sono noturno 

19. Instruir sobre a importância do sono 
noturno para sua recuperação 

20. Manter o ambiente sem estímulos 
luminosos, sonoros e olfativos de grande 
intensidade 

21. Proporcionar conforto no leito 
Atividade de vida: morrer 



	
	

Licença Creative Commons: 

 
	

23 

 

 

 

 
Quadro 5: Enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem elaborados 
pela autora e validados pelos especialistas. 
 
Das 128 intervenções de enfermagem elaboradas inicialmente, os especialistas 
validaram 57 e sugeriram acréscimos e mudanças. Entretanto, 20 intervenções 
de enfermagem validadas tiveram que ser retiradas do subconjunto 
terminológico, pois os diagnósticos/resultados “processo do sistema 
gastrintestinal prejudicado”, “processo do sistema gastrintestinal adequado”; 
“vômito”, “vômito ausente”; “suor aumentado”, “suor diminuído”; 
“termorregulação prejudicada”, “termorregulação aumentada”; e “processo 
sexual prejudicado”, “processo sexual adequado” não foram validados pelos 
especialistas e, consequentemente, as intervenções relacionadas à esses 
diagnósticos/resultados não puderam ser incluídas no subconjunto.  

 

Estruturação do Subconjunto Terminológico para a Pessoa Acometida pelo 
Infarto Agudo do Miocárdio 
Após a validação de conteúdo realizada pelos especialistas, os 
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem que alcançaram IVC ≥ 
0,80 fizeram parte do subconjunto terminológico elaborado no presente estudo. 
Ao final, o subconjunto ficou composto por 34 diagnósticos/resultados e 68 
intervenções de enfermagem, que já as sugestões dos especialistas foram 
acatadas (Quadro 6). As intervenções se repetem em alguns 
diagnósticos/resultados de enfermagem, sobretudo as relacionadas ao suporte 
assistencial clínico. 

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 
DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

Atividade de vida: manter um ambiente seguro 

 

Desmaio/ Desmaio ausente 

1. Acompanhar durante a mobilização no leito e/ou deambulação 
2. Aconselhar a não ficar em posição ortostática sem auxílio dos 

profissionais de enfermagem e/ou acompanhantes 
3. Aconselhar o acompanhante a comunicar qualquer alteração 

sensorial 
4. Manter seguro no leito por meio da elevação das grades de proteção 
5. Garantir a permeabilidade das vias aéreas durante a ocorrência do 

desmaio 
Atividade de vida: comunicar 

Confusão/ Confusão ausente 

 

6. Avaliar o risco de quedas 
7. Avaliar nível de consciência 
8. Manter seguro no leito por meio da elevação das grades de proteção 

Medo da morte/ Medo da morte  

ausente 

22. Facilitar capacidade da família para 
participar no plano de cuidado 

23. Facilitar capacidade para comunicar 
necessidades e sentimentos 
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Atividade de vida: respirar 

Arritmia/ Arritmia ausente 

 

 

 

 

 

9. Auscultar as bulhas cardíacas 
10. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, frequência de 

pulso e a frequência e profundidade das respirações 
11. Avaliar o nível de consciência 
12. Avaliar o ritmo cardíaco mostrado no monitor multiparamétrico 
13. Manter as vias aéreas pérvias 
14. Monitorar a ocorrência de arritmias e instabilidade hemodinâmica 
15. Monitorar sinais e sintomas de baixo débito cardíaco (alteração do 

nível de consciência, hipotensão ou choque, congestão pulmonar e 
dor torácica anginosa) 

16. Puncionar acesso intravenoso 
17. Realizar eletrocardiograma de 12 derivações no leito 

Débito cardíaco prejudicado/ 
Débito cardíaco adequado 

18. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
19. Avaliar a pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, frequência de 

pulso e a frequência e profundidade das respirações 
20. Avaliar o nível de consciência 
21. Investigar a presença de dor torácica 
22. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
23. Realizar balanço hídrico 

Dispneia/ Dispneia ausente 24. Auscultar os sons respiratórios 
25. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
26. Avaliar a pressão arterial, ritmo e frequência de pulso e a frequência 

e profundidade das respirações 
27. Instalar oxigenoterapia, conforme necessidade 
28. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
29. Manter vias aéreas pérvias 

Dor irradiada/ Dor irradiada 
ausente 

30. Avaliar a intensidade, localização e o tempo da dor 
31. Avaliar pressão arterial, ritmo, frequência cardíaca, frequência de 

pulso e a frequência e profundidade das respirações 
32. Investigar a satisfação com o controle medicamentoso da dor 

Dor no peito/ Dor ausente no peito 33. Avaliar resposta da dor (escala de dor) após uso do analgésico. 
34. Investigar a satisfação com o controle medicamentoso da dor 
35. investigar atitude em relação à dor 
36. Manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45º 
37. Manter o ambiente calmo e tranquilo 
38. Realizar eletrocardiograma de 12 derivações no leito 

Parada cardiorrespiratória/ 
Parada cardiorrespiratória 
ausente 

39. Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar precoce 

 

Atividade de vida: respirar 

Perfusão tissular periférica 
prejudicada/ Perfusão tissular 
periférica adequada 

40. Avaliar a coloração e temperatura das extremidades 
41. Instalar oxigenoterapia 
42. Monitorar a saturação de oxigênio 
43. Monitorar enchimento capilar. 

Atividade de vida: comer e beber 

Náusea/ Náusea ausente 44. Avaliar controle da náusea 
45. Auxiliar na realização da higiene oral 

Atividade de vida: eliminar 

Função renal prejudicada/ Função 
renal adequada 

46. Avaliar condição geniturinária 
47. Instalar cateter urinário, se necessário 
48. Realizar balanço hídrico 

Atividade de vida: higiene pessoal e vestir-se 
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 Quadro 6: Enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem elaborados 

pela autora, validados e sugeridos pelos especialistas, separados segundo as repercussões nas 

atividades de vida da pessoa acometida pelo IAM, de acordo com a CIPE®. 

Evidenciou-se que, do total de 22 especialistas, 59,09% relataram nunca terem 
utilizado a CIPE® na prática clínica.  Tal informação é relevante para a 
compreensão a respeito da não validação de 10 diagnósticos/resultados de 
enfermagem elaborados com o objetivo de abordarem as repercussões nas 
atividades de vida da pessoa acometida pelo IAM. Diante disso, duas das doze 
atividades de vida (controlar a temperatura do corpo e exprimir sexualidade) não 
puderam ser contempladas no subconjunto terminológico CIPE®, apesar das 
evidências científicas encontradas na revisão integrativa da literatura apontarem 

Capacidade para executar o 
autocuidado prejudicada/ 
Capacidade para executar o 
autocuidado adequada 

49. Avaliar capacidade para tomar banho 
50. Auxiliar durante a troca de roupas 
51. Auxiliar na higiene corporal e oral 
52. Estimular mobilidade na cama 
53. Facilitar a capacidade para comunicar necessidades e 

sentimentos 
Atividade de vida: controlar a temperatura do corpo 

 

Atividade de vida: mobilizar-se 

 

Fadiga/ Fadiga ausente 

54. Investigar as causas da fadiga 
55. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, sonoros e olfativos 

de grande intensidade 
56. Solicitar avaliação do serviço de fisioterapia 

Atividade de vida: trabalhar e distrair-se 

 

Ansiedade/ Ansiedade ausente 

57. Solicitar avaliação do serviço de psicologia 

58. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e 
sentimentos 

Emoção negativa/ Emoção negativa 
ausente 

59. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e sentimentos 
60. Solicitar avaliação do serviço de psicologia. 

Atividade de vida: exprimir sexualidade 

 

Atividade de vida: dormir 

 

 

Insônia/ Insônia ausente 

61. Agrupar os horários para os procedimentos de enfermagem, 
evitando a interrupção do sono noturno 

62. Instruir sobre a importância do sono noturno para sua 
recuperação 

63. Manter o ambiente sem estímulos luminosos, sonoros e olfativos 
de grande intensidade 

64. Proporcionar conforto no leito 
Atividade de vida: morrer 

Medo da morte/ Medo da morte  

 

ausente 

65. Facilitar capacidade da família para participar no plano de 
cuidado 

66. Facilitar capacidade para comunicar necessidades e sentimentos 
67. Promover uma escuta ativa 
68. Solicitar avaliação do serviço de psicologia. 
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para a manifestação de sinais, sintomas e complicações relacionados à esses 
enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem.  

Algumas intervenções de enfermagem essenciais para a assistência de 
enfermagem à pessoa acometida pelo IAM, como “acompanhar durante a 
mobilização no leito e/ou deambulação; aconselhar a não ficar em posição 
ortostática sem auxílio dos profissionais de enfermagem e/ou acompanhantes” 
no diagnóstico “confusão”; “auscultar sons respiratórios; avaliar a coloração e 
temperatura das extremidades; realizar balanço hídrico” no diagnóstico 
“arritmia”; “avaliar sons respiratórios” no diagnóstico “débito cardíaco 
prejudicado”; “auscultar bulhas cardíacas” no diagnóstico “dispneia”; “monitorar 
a frequência e a profundidade das respirações” no diagnóstico “perfusão tissular 
prejudicada”; e “monitorar as condições cardíaca e respiratória” no diagnóstico 
“capacidade para executar o autocuidado prejudicada” não foram validadas, 
apesar de estarem incluídas no cuidado de enfermagem necessário durante o 
evento isquêmico miocárdico.  
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Realização: 
  

 
 

 
Apoio: 
 
 
 
 
 

 
A produção técnica foi encaminhada para o Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Espírito Santo. O material encontra-se em uso na 
disciplina de Atenção a Saúde da Adulto do Curso de graduação em 
Enfermagem. 
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