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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o setor de internação hospitalar 

destinado ao atendimento do paciente em situação clínica grave, ou de risco, e 

que dispõe de equipamentos e tecnologias especializadas para manutenção das 

funções vitais e monitorização contínua (BRASIL, 2017). O paciente crítico, 

assistido na UTI, é caracterizado pela instabilidade e desequilíbrio de um ou mais 

sistemas do organismo e necessita da assistência ininterrupta da equipe de 

enfermagem, médica e de fisioterapia (SCHELL et al., 2015; BRASIL, 2017).  

A assistência de enfermagem em UTI visa identificar, interpretar e tratar as 

complicações inerentes ao quadro clínico do paciente crítico, além de promover 

um cuidado integral e seguro, que preserve a dignidade e resgate a autonomia 

do indivíduo (SILVA; FERREIRA, 2014; SCHELL et al., 2015). Para sistematizar 

o cuidado e garantir ao paciente crítico uma assistência integral, o enfermeiro 

utiliza o processo de enfermagem, um instrumento metodológico e sistemático 

executado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, 

a saber: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); 
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Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; e 

Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009). 

O “Guia Assistencial de prescrição de cuidados ao paciente crítico fundamentado 

na Classificação das Intervenções de Enfermagem” é um material didático ou 

instrucional, que se refere a um grupo taxonômico por especialidade das 

intervenções e atividades de enfermagem da Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Este produto tem como objetivo apoiar o enfermeiro na 

execução do processo de enfermagem destinado ao atendimento do paciente 

crítico, especificamente na terceira e quarta etapa que abordam o Planejamento 

de Enfermagem e a Implementação de Cuidados.  

A NIC é um instrumento de linguagem padronizada que direciona o cuidado 

direto e indireto. Esta foi desenvolvida em 1987 e publicada pela primeira vez 

em 1992. A NIC é composta por uma estrutura taxonômica dividida em três 

níveis: domínios, classes e intervenções de enfermagem (BULECHEK et al., 

2016). Em sua sexta edição, a NIC contém 554 intervenções de enfermagem e 

aproximadamente 13 mil atividades, as quais estão agrupadas em 30 classes e 

sete domínios (BULECHEK et al., 2016). 

Os domínios são uma esfera de conhecimentos em sua forma mais abstrata. Já 

as Classes são um grupo taxonômico que relacionam atributos comuns entre as 

intervenções de enfermagem. As intervenções de enfermagem são tratamentos 

baseados em julgamento e conhecimento clínico que o enfermeiro executa para 

intensificar os resultados do paciente. Já as atividades de enfermagem, são as 

ações específicas realizadas para implementar uma intervenção e que 

contribuem para a progressão dos pacientes em direção ao resultado desejado 

(BULECHEK et al., 2016).  

Por meio da NIC, as ações de enfermagem são identificadas, organizadas e 

documentadas, o que permite traçar um plano assistencial diante do 

reconhecimento das principais atividades exercidas pela equipe de enfermagem 

a um grupo de pacientes. Para tanto, é necessário identificar os principais 

indicadores clínicos para a assistência de uma determinada clientela, como a de 

UTI, e mapeá-los com as intervenções de enfermagem da NIC, o que favorece 
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a sistematização das ações em saúde e auxilia na previsão e provisão de 

recursos humanos e materiais (BULECHEK et al., 2016; PALOMAR-AUMATELL; 

SUBIRANA-CASACUBERTA; MILA-VILLARROEL, 2017). 

Os indicadores clínicos para a assistência são características observáveis que 

refletem a situação de saúde de um indivíduo e estão presentes em alterações 

específicas do organismo, direcionando as ações a serem prestadas pela equipe 

de saúde, como por exemplo, os sinais e sintomas e complicações do quadro 

clínico do paciente (PEREIRA, 2008; SCHELL et al., 2015). 

O guia assistencial de prescrição de cuidados a paciente crítico é composto por 

146 indicadores clínicos para a assistência em UTI, cinco domínios, 26 classes, 

89 intervenções de enfermagem e 944 atividades.  

Os indicadores clínicos para a assistência em UTI, as intervenções e atividades 

de enfermagem que compõe este guia assistencial são condizentes com a 

realidade da prática de enfermagem em Terapia Intensiva adulto e Urgência e 

Emergência, tendo como público alvo os enfermeiros que atuam diretamente 

com o paciente crítico. 

O Guia assistencial de prescrição de cuidados ao paciente crítico poderá ser 

consultado pelo enfermeiro intensivista diariamente ou sempre que realizar a 

prescrição de enfermagem. Para tanto, o enfermeiro deverá executar as cinco 

etapas do processo de enfermagem, sendo que o produto desta pesquisa 

auxiliará no raciocínio clínico da terceira e quarta etapa, que abordam o 

Planejamento de Enfermagem e Implementação dos Cuidados. 

Dessa forma, para consultar o protocolo assistencial de prescrição de cuidados 

de enfermagem, o enfermeiro realizará o exame físico e determinará os 

indicadores para a assistência que necessitam de intervenção de enfermagem, 

seja para prevenção ou tratamento. Em seguida irá identificar os indicadores 

clínicos para a assistência em UTI disponíveis na página a seguir, após a 

identificação, o enfermeiro irá selecionar as intervenções e atividades de 

enfermagem relacionadas ao indicador clínico selecionado. 

 



GUIA ASSISTENCIAL DE PRESCRIÇÃO DE CUIDADOS AO PACIENTE CRÍTICO FUNDAMENTADO  

NA CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC) 

Domínio Fisiológico Básico 

Cuidados que dão suporte ao funcionamento físico. 

Classe A: Controle da Atividade e do Exercício 

Intervenções para organizar ou auxiliar as atividades e a conservação e o gasto de energia. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Auxílio na deambulação, 

motricidade alterada. 

Terapia com Exercício: 

Deambulação – 0221. 

- Aplicar/fornecer dispositivo de auxílio para deambulação, se o paciente não estiver estável. 

- Auxiliar o paciente a se levantar, deambular a uma distância específica e com o número específico 

de apoios. 

Terapia com Exercício: 

Mobilidade Articular – 0224. 

- Determinar as limitações de o movimento articular e o efeito sobre a função articular. 

- Monitorar a localização e a natureza do desconforto ou da dor durante o movimento/atividade. 

- Iniciar as medidas de controle da dor antes de começar o exercício de articulação. 

- Auxiliar o paciente a posicionar-se de maneira ideal para o movimento passivo/ativo da articulação. 

- Auxiliar no movimento articular rítmico regular dentro dos limites da dor, resistência e da 

mobilidade articular. 

Classe B: Controle da Eliminação 

Intervenções para estabelecer e manter padrões regulares de eliminação intestinal e urinária e controlar complicações provenientes de padrões alterados. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Administração de drogas 

laxativas, constipação. 

Controle de Constipação/ 

Impactação – 0450. 

- Monitorar quanto a sinais e sintomas de constipação. 

- Monitorar quanto a sintomas de impactação. 

- Monitorar movimentos intestinais, incluindo frequência, consistência, forma, volume e cor. 

- Monitorar sons intestinais. 

- Identificar os fatores que possam causar ou contribuir para a constipação. 

- Sugerir o uso de laxante/emoliente fecal. 

- Remover a impactação fecal manualmente.  

- Administrar enema ou irrigação. 

- Remover impactação fecal manualmente. 

Eliminações por ostomias. Cuidados com Ostomias – 0480  

- Orientar o paciente/outro significativo sobre o uso de equipamentos/cuidados em ostomias. 

- Demonstrar ao paciente/outro significativo o uso dos equipamentos. 

- Aplicar adequadamente o ajuste do aparelho de ostomia, conforme necessário. 

- Monitorar a incisão/cicatrização do estoma. 

- Monitorar complicações pós-operatórias, tais como obstrução intestinal, íleo paralítico, fístula, ou 

separação mucocutânea, conforme apropriado. 

- Monitorar tecido de cicatrização do estoma e a adaptação ao equipamento da ostomia. 



Licença Creative Commons: 

 

6 

- Alterar/esvaziar a bolsa de ostomia, conforme apropriado. 

- Irrigar a ostomia conforme apropriado. 

- Auxiliar o paciente no fornecimento do autocuidado. 

- Explorar o cuidado do paciente com a ostomia. 

- Explicar ao paciente o que o cuidado com a ostomia alterará em sua rotina diária. 

- Orientar o paciente como monitorar as complicações (p. ex., falha mecânica, falha química, erupção 

cutânea, vazamentos, desidratação, infecção). 

- Monitorar os padrões de eliminação. 

- Auxiliar o paciente a identificar os fatores que afetam o padrão de eliminação. 

- Orientar o paciente/outro significativo sobre a dieta adequada e alterações esperadas na função da 

eliminação. 

- Fornecer apoio e assistência enquanto o paciente desenvolve habilidade em cuidar do estoma e do 

tecido circundante. 

- Incentivar a participação em grupos de apoio, após ostomia. 

Dermatite por incontinência, 

diarreia, distensão abdominal, 

fezes líquidas, incontinência 

fecal. 

Cuidados na Incontinência 

Intestinal – 0410. 

- Determinar a causa física ou psicológica da incontinência fecal. 

- Determinar o início e tipo de incontinência intestinal, a frequência dos episódios, e todas as 

mudanças relacionadas à função intestinal ou consistência fecal. 

- Eliminar a causa da incontinência, se possível. 

- Lavar a área perianal com água e sabão e secá-la completamente após cada eliminação de fezes. 

- Proteger a pele do excesso de umidade da urina, fezes ou transpiração com um creme de barreira. 

- Monitorar a pele perianal para o desenvolvimento de úlcera de pressão e para infecção. 

- Monitorar quanto a evacuação intestinal adequada. 

- Evitar alimentos que causam diarreia. 

- Administrar medicamentos prescritos para a diarreia. 

Controle da Diarreia – 0460. 

- Verificar o histórico de diarreia. 

- Identificar fatores capazes de causar ou contribuir para a diarreia. 

- Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de diarreia. 

- Monitorar a pele na área perianal quanto a irritações e ulcerações. 

- Mensurar a diarreia/eliminação intestinal. 

Controle Intestinal – 0430. 

- Observar data da última evacuação 

- Monitorar os movimentos intestinais, incluindo frequência, consistência, formato e cor. 

- Monitorar os ruídos intestinais. 

- Monitorar a ocorrência de diarreia, constipação e impactação. 

- Inserir supositório retal, conforme necessário. 

Controle da Eliminação Urinária 

– 0590. 

- Monitorar a eliminação urinária incluindo frequência, consistência, odor, volume e cor. 

- Monitorar quanto a sinais e sintomas de retenção urinária. 
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Anúria, dermatite por 

incontinência, incontinência 

urinária, oligúria, poliúria. 

- Identificar fatores que contribuem para episódios de incontinência. 

Cuidados na Incontinência 

Urinária – 0610. 

- Identificar causas multifatoriais de incontinência. 

- Monitorar a eliminação urinária incluindo frequência, consistência, odor, volume e cor. 

- Higienizar a pele da área genital a intervalos regulares. 

Sondagem vesical. 

Sondagem Vesical – 0580. 

- Explicar o procedimento e o motivo da sondagem. 

- Inserir a sonda de alívio ou de demora na bexiga, conforme apropriado. 

- Usar a menor sonda possível. 

- Assegurar-se de que a sonda esteja suficientemente introduzida na bexiga para impedir o trauma dos 

tecidos uretrais com a insuflação do balão. 

- Conectar a sonda de demora a uma bolsa de drenagem presa ao leito ou à perna do paciente. 

- Fixar o cateter na pele. 

- Colocar a bolsa de drenagem abaixo do nível da bexiga. 

- Manter um sistema de drenagem urinária fechada e sem obstruções. 

Sondagem Vesical: Intermitente 

– 0582. 

- Fazer uma avaliação urinária abrangente, concentrando-se nas causas da incontinência (p. ex., débito 

urinário, padrão miccional, função cognitiva, problemas urinários preexistentes). 

- Orientar o paciente/família sobre o propósito, o equipamento, o método e o motivo da sondagem 

intermitente. 

- Orientar o paciente/família sobre a técnica de sondagem intermitente limpa. 

- Montar o equipamento de sondagem apropriado. 

- Usar técnica limpa ou estéril para sondagem. 

- Determinar o esquema de sondagem com base em uma avaliação urinária abrangente. 

- Ajustar a frequência da sondagem para manter um débito de 300 mL ou inferior para adultos. 

- Estabelecer uma rotina de sondagem baseada nas necessidades individuais. 

- Manter um registro detalhado da rotina de sondagem, ingestão e eliminação de líquidos. 

- Orientar o paciente/família sobre os sinais e sintomas de infecção do trato urinário. 

- Monitorar a cor, odor e aparência da urina. 

Cuidados com Sondas: Urinárias 

– 1876. 

- Determinar a indicação para sonda vesical. 

- Usar pedidos de interrupção e lembretes automáticos para solicitar remoção do dispositivo quando 

a indicação for resolvida. 

- Manter higiene adequada das mãos antes, durante e após a inserção ou manipulação do cateter. 

- Manter sistema de drenagem urinária fechado, estéril e sem obstruções. 

- Assegurar posicionamento da bolsa de drenagem abaixo do nível da bexiga. 

- Evitar inclinar bolsas de urina para esvaziar ou mensurar o débito urinário (i.e., medida preventiva 

de contaminação ascendente). 

- Usar bolsas de urina com dispositivos de esvaziamento localizados na parte inferior do dispositivo. 

- Manter a perviedade do sistema de cateter urinário. 
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- Irrigar sistema de cateter urinário utilizando técnica estéril, conforme apropriado. 

- Realizar cuidados de rotina ao meato com água e sabão durante o banho diário. 

- Limpar o cateter urinário externamente ao meato. 

- Higienizar a área da pele circundante a intervalos regulares. 

- Trocar o cateter urinário a intervalos regulares, conforme indicado e conforme protocolo 

institucional. 

- Trocar o dispositivo de drenagem urinária a intervalos regulares, conforme indicado e conforme 

protocolo institucional. 

- Observar as características de drenagem urinária. 

- Clampear cateter suprapúbico ou de retenção, conforme solicitado. 

- Posicionar o paciente e o sistema de drenagem urinária para promover drenagem urinária (i.e., 

assegurar que a bolsa de drenagem esteja abaixo do nível da bexiga). 

- Usar um dispositivo de fixação do cateter. 

- Esvaziar o dispositivo de drenagem urinária a intervalos regulares e específicos. 

- Esvaziar a bolsa de drenagem antes de todos os transportes do paciente. 

- Evitar colocar a bolsa de drenagem entre as pernas do paciente durante o transporte. 

- Verificar a fixação da bolsa na perna quanto a constrição a intervalos regulares. 

- Manter cuidado meticuloso da pele para pacientes com bolsa fixada à perna. 

- Higienizar o equipamento de drenagem urinária, conforme protocolo institucional. 

- Obter amostra de urina através do sistema de drenagem urinária fechado. 

- Monitorar quanto a distensão da bexiga. 

- Assegurar remoção do cateter logo que indicado pela condição do paciente. 

- Explorar opções de eliminação para evitar reinserção.  

- Orientar o paciente e a família sobre cuidados adequados com a sonda. 

Classe C: Controle da Imobilidade 

Intervenções para controlar restrições nos movimentos corporais e sequelas. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Imobilidade, mobilização 

restrita, motricidade alterada, 

mudança de decúbito, 

polineuromiopatia, tônus 

muscular alterado. 

Cuidados com o Repouso no 

Leito – 0740. 

- Explicar as razões da exigência do repouso no leito. 

- Colocar em um colchão ou cama terapêutica adequada. 

- Posicionar em alinhamento corporal adequado. 

- Manter roupa de cama limpa, seca e sem dobras. 

- Usar dispositivos na cama que protejam o paciente. 

- Virar o paciente imobilizado a pelo menos a cada 2 horas. 

- Monitorar a condição da pele. 

- Monitorar quanto às complicações do repouso no leito (p. ex., perda do tônus muscular).  

Classe D: Suporte Nutricional 
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Intervenções para modificar ou manter o estado nutricional. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Auxílio na alimentação, baixo 

peso, desnutrição, dieta por 

sonda naso/oroenteral, disfagia, 

jejum, obesidade, odinofagia, 

sobrepeso. 

Assistência no Autocuidado: 

Alimentação – 1803. 

- Monitorar a capacidade de deglutição. 

- Garantir posicionamento adequado para facilitar a mastigação e deglutição. 

- Proporcionar alívio adequado da dor antes das refeições. 

- Posicionar confortavelmente o paciente para comer. 

- Fornecer dispositivos adaptativos para facilitar a auto alimentação pelo paciente, conforme 

apropriado. 

Controle da Nutrição – 1100. 

- Determinar o padrão nutricional do paciente e a capacidade de atender as necessidades nutricionais. 

- Realizar ou auxiliar o paciente com cuidados bucais antes de comer. 

- Administrar medicamentos antes de comer (p. ex., analgésicos, antieméticos). 

- Orientar o paciente nas modificações necessárias na dieta, se necessário (p. ex., jejum, preparo para 

exame). 

- Monitorar as tendências de ganho ou perda de peso. 

Terapia Nutricional – 1120. 

- Realizar uma avaliação nutricional completa, conforme apropriado. 

- Monitorar a ingestão alimentos/fluídos. 

- Monitorar a adequação da prescrição da dieta para atender diariamente as necessidades nutricionais. 

- Determinar a necessidade de alimentação por sonda enteral. 

- Administrar alimentação enteral, conforme apropriado 

- Interromper o uso de alimentação por sonda, quando a ingestão oral for tolerada. 

Dieta por sonda 

naso/oroenteral, sondagem 

naso/oroenteral, volume 

residual gástrico aumentado. 

Alimentação por Sonda Enteral – 

1056. 

- Inserir tubo nasogástrico, nasoduodenal, nasojejunal, de acordo com protocolo. 

- Aplicar a substância de fixação na pele e fixar a sonda de alimentação enteral com fita adesiva. 

- Monitorar quanto ao posicionamento correto da sonda por meio de inspeção da cavidade oral, 

checando resíduo gástrico, ou ouvindo quando ar é injetado e retirado. 

- Elevar a cabeceira da cama de 30 a 45º durante a nutrição. 

- Descontinuar a alimentação 30 a 60 minutos antes de abaixar a cabeceira. 

- Cessar a alimentação por sonda 1 hora antes de um procedimento ou transporte se o paciente precisar 

ficar com a cabeceira em um ângulo abaixo de 30º. 

- Irrigar a sonda a cada 4 a 6 horas, durante a nutrição contínua e depois de cada alimentação 

intermitente. 

- Utilizar técnica limpa ao administrar a alimentação por sonda. 

- Checar a velocidade do fluxo de gotejamento ou o fluxo da bomba de alimentação. 

- Diminuir o fluxo da sonda de alimentação e/ou sua concentração para controlar diarreias. 

- Monitorar a sensação de estômago cheio, náuseas e vômitos. 

- Checar resíduo gástrico a cada 4 a 6 horas nas primeiras 24 horas, depois a cada 8 horas durante a 

nutrição contínua. 
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- Checar resíduo antes de cada nutrição intermitente. 

- Interromper alimentação por sonda na presença de resíduos maiores que 150ml. 

- Manter o balonete inflado do tubo endotraqueal ou da cânula de traqueostomia durante a nutrição. 

Sondagem Gastrointestinal – 

1080. 

- Selecionar tipo e tamanho de sonda nasogástrica para inserir. 

- Explicar ao paciente a justificativa para a utilização de tubo gastrointestinal. 

- Inserir o tubo de acordo com o protocolo da instituição. 

- Determinar o correto posicionamento do tubo através da observação dos sinais e sintomas da entrada 

do tubo na traquéia, verificando a cor e/ou nível de pH do aspirado, inspecionando a cavidade oral 

e/ou a localização do posicionamento do tubo no exame de raio-x. 

Cuidados com Sondas: 

Gastrointestinal – 1874. 

- Monitorar o posicionamento correto da sonda, conforme protocolo institucional. 

- Verificar o posicionamento com raio-x, conforme protocolo institucional. 

- Conectar a sonda à aspiração, se indicado. 

- Fixar a sonda a uma parte adequada do corpo, considerando o conforto do paciente e a integridade 

da pele. 

- Irrigar a sonda, conforme protocolo institucional. 

- Monitorar quanto a sensações de plenitude, náuseas e vômitos. 

- Monitorar sons intestinais. 

- Monitorar quanto à diarreia. 

- Monitorar o estado hídrico e eletrolítico. 

- Monitorar a quantidade, cor e consistência do débito nasogástrico. 

- Providenciar cuidados ao nariz e boca de três a quatro vezes ao dia, ou conforme necessário. 

- Iniciar e monitorar a administração da alimentação enteral, conforme protocolo institucional. 

- Ensinar o paciente e a família a cuidar da sonda, quando indicado. 

- Realizar cuidados à pele e ao redor do local de inserção da sonda. 

- Remover a sonda quando indicado. 

Nutrição parenteral. 
 Administração de Nutrição 

Parenteral Total (NPT) – 1200. 

- Assegurar-se quanto ao posicionamento endovenoso adequado com relação à duração dos nutrientes 

a serem infundidos. 

- Usar acessos centrais apenas para nutrientes altamente calóricos ou soluções hiperosmolares. 

- Garantir que soluções de NPT infundidas em um cateter não central tenham osmolaridade inferior 

a 900mOsm/L. 

- Monitorar quanto à infiltração, a infecção e as complicações metabólicas. 

- Manter técnica estéril no preparo e ao pendurar as soluções no suporte. 

- Evitar o uso do cateter para objetivos que não sejam a infusão de NPT. 

- Utilizar bomba de infusão para infusão de soluções de NPT. 

- Manter taxa de fluxo constante de solução de NPT. 

- Encorajar transição gradual de alimentação parenteral para enteral, se indicado. 
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- Relatar sinais e sintomas anormais associados à NPT ao médico, e modificar os cuidados de acordo. 

Classe E: Promoção do Conforto Físico 

Intervenções para promover o conforto utilizando técnicas motoras. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Desconforto, dor, dor 

abdominal. 

Controle do Ambiente: Conforto 

– 6682. 

- Criar um ambiente calmo e acolhedor. 

- Proporcionar um ambiente limpo e seguro. 

- Determinar a causa do desconforto, como curativos molhados, posicionamento de tubos, roupa de 

cama amarrotada e irritantes ambientais. 

- Fornecer ou remover cobertores para promover conforto térmico. 

- Facilitar medidas específicas de higiene para manter o indivíduo confortável. 

- Posicionar paciente para facilitar o conforto. 

Controle da Dor – 1400. 

- Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização, características, início/duração, 

qualidade, intensidade ou severidade da dor e fatores precipitantes. 

- Observar as pistas não verbais de desconforto, especialmente naqueles incapazes de se comunicar 

efetivamente. 

- Assegurar cuidados analgésicos para o paciente. 

- Utilizar estratégias de comunicação terapêutica para ter ciência da experiência da dor e transmitir 

aceitação da resposta do paciente a dor. 

- Fornecer informações sobre a dor, como causas da dor, tempo de duração e desconforto esperado 

relacionado a procedimento. 

- Controlar fatores ambientais que possam influenciar a resposta do paciente ao desconforto. 

- Selecionar e implementar medidas farmacológicas e não farmacológicas para facilitar o alívio da 

dor. 

- Proporcionar o alívio ideal da dor do paciente com uso de analgésico prescrito. 

- Assegurar uma analgesia pré-tratamento e/ou estratégias não farmacológicas antes de procedimentos 

dolorosos  

Massagem abdominal. Massagem – 1480. 

- Triar para contra indicações, tais como diminuição de plaquetas, diminuição da integridade da pele, 

trombose venosa profunda, áreas com lesões abertas, vermelhidão ou inflamação, tumores e 

hipersensibilidade ao toque. 

- Avaliar a disposição do cliente para fazer uma massagem. 

- Estabelecer um período de tempo para a massagem. 

- Selecionar a área do corpo a ser massageada. 

- Colocar em uma posição confortável que facilite a massagem. 

- Usar loção ou óleo para reduzir atritos. 

- Adaptar área, técnica e pressão de massagem para percepção do paciente, de conforto e objetivo da 

massagem. 
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- Usar a massagem isoladamente ou em conjunto com outras medidas. 

Náuseas. Controle da Náusea – 1450. 

- Realizar avaliação completa das náuseas, incluindo a frequência, duração, intensidade, e fatores 

precipitantes. 

- Observar sinais não verbais de desconforto, especialmente por aqueles capazes de se comunicar 

efetivamente. 

- Identificar fatores que possam causar ou contribuir para a náusea. 

- Certificar-se da efetividade de medicamentos antieméticos. 

Reflexo córneo alterado. 
Prevenção contra Ressecamento 

Ocular – 1350. 

- Monitorar sinais e sintomas de ressecamento ocular. 

- Identificar características pessoais e fatores ambientais que possam potencializar o ressecamento 

ocular. 

- Monitorar o reflexo do ato de piscar. 

- Garantir que a fixação endotraqueal não esteja muito apertada em pacientes ventilados por tubo 

endotraqueal (TET). 

- Monitorar o modo e a pressão do ventilador em pacientes em ventilação mecânica. 

- Aplicar lubrificantes para auxiliar na produção de lágrimas. 

- Cobrir os olhos com dispositivos efetivos, conforme aproriado. 

- Relatar sinais e sintomas ao médico. 

Vômitos. Controle do Vômito – 1570. 

- Avaliar a êmese em relação a cor, consistência, presença de sangue, horário e força utilizada. 

- Mensurar ou estimar o volume da êmese. 

- Identificar fatores que possam causar ou contribuir para os episódios de vômitos. 

- Assegurar que medicamentos antieméticos sejam administrados para prevenir vômitos. 

- Controlar fatores ambientais que possam desencadear vômitos. 

- Posicionar o paciente para prevenir aspiração. 

- Fornecer medidas de conforto durante o episódio de vômito. 

- Higienizar o paciente e o ambiente após um episódio de vômito. 

Classe F: Facilitação do Autocuidado 

Intervenções para proporcionar ou auxiliar nas atividades de rotina da vida diária. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Alteração no padrão do sono, 

cansaço, exaustão, fadiga, 

insônia. 

Melhora do Sono – 1850. 

- Determinar o padrão de sono/atividade do paciente. 

- Monitorar o padrão de sono do paciente e observar as circunstâncias físicas e/ou psicológicas que 

interrompem o sono. 

- Ajustar o ambiente para promover o sono (p. ex., reduzir a luminosidade). 

- Identificar quais medicamentos para dormir o paciente está tomando. 

Banho no leito. Banho – 1610. 

- Auxiliar no banho em cadeira, banheira, no leito, de aspersão em pé ou de assento. 

- Lavar os cabelos, conforme a necessidade e o desejado. 

- Banhar o paciente em água com temperatura confortável. 
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- Auxiliar nos cuidados com períneo. 

- Barbear o paciente. 

- Aplicar pomada lubrificante ou creme em áreas ressecadas da pele. 

- Monitorar a condição da pele. 

- Monitorar a capacidade funcional. 

Higiene corporal. 
Assistência no Autocuidado: 

Banho/Higiene – 1801. 

- Determinar a quantidade e o tipo de assistência necessária. 

- Facilitar a escovação de dentes pelo paciente. 

- Facilitar o ato de tomar banho sozinho pelo paciente. 

- Monitorar a integridade da pele do paciente. 

- Fornecer assistência até o paciente conseguir assumir totalmente o autocuidado. 

Higiene oral. Promoção da Saúde Oral – 1720. 

- Monitorar a condição da boca do paciente. 

- Auxiliar o paciente na escovação dental, gengiva e língua; no enxágue e uso do fio dental. 

- Auxiliar os pacientes que utilizam prótese no cuidado oral. 

- Fornecer cuidados para a saúde bucal do paciente inconsciente, utilizando as precauções 

apropriadas. 

- Aplicar lubrificante para umedecer os lábios e mucosa oral, conforme necessário. 

Domínio Fisiológico Complexo 

Cuidados que dão suporte à regulação homeostática. 

Classe G: Controle Eletrolítico e Acidobásico 

Intervenções para regular o equilíbrio eletrolítico/acidobásico e prevenir complicações. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Acidose respiratória, 

hipercapnia, hipocapnia, 

hipoxemia. 

Controle Acidobásico – 1910. 

- Monitorar as tendências de concentração de hidrogênio (pH), pressão arterial de dióxido de carbono 

(PaCO2) e bicarbonato (HCO3) arteriais para verificar o tipo específico de desequilíbrio e a presença 

de mecanismos fisiológicos de compensação. 

- Manter avaliações simultâneas de pH arterial e eletrólitos do plasma para planejamento acurado do 

tratamento. 

- Monitorar possíveis etiologias antes de tentar tratar desequilíbrios acidobásicos. 

- Monitorar complicações da correção de desequilíbrios acidobásico. 

- Monitorar distúrbios acidobásicos mistos. 

- Monitorar padrão respiratório. 

- Monitorar sinais e sintomas de insuficiência respiratória. 

- Monitorar ingestão e a eliminação. 

- Monitorar a condição hemodinâmica, incluindo níveis de pressão venosa central (PVC), pressão 

arterial média (PAM), pressão da artéria pulmonar (PAP) e pressão de capilar pulmonar (PoAP), se 

disponíveis. 

- Monitorar a perda de bicarbonato. 
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- Monitorar o estado neurológico. 

- Providenciar suporte ventilatório mecânico, se necessário. 

- Providenciar hidratação e restauração do volume de líquidos normal adequado. 

- Administrar medicamentos prescritos com base nas tendências de níveis arterial de pH, PaCO2, 

HCO3 e eletrólitos. 

- Sedar o paciente para reduzir hiperventilação. 

- Administrar oxigenoterapia. 

- Administrar baixo fluxo de oxigênio e monitorar narcose por dióxido de carbono (CO2), em caso de 

hipercapnia crônica. 

Monitoração Acidobásica – 

1920. 

- Analisar as tendências do pH sérico do paciente vivenciando condições com efeitos crescentes nos 

níveis de pH (p. ex. pacientes hiperventilados, com cetoacidose diabética ou alcoólica, pacientes 

sépticos). 

- Observar se o nível de pH arterial se encontra no lado alcalino ou ácido da média. 

- Observar se o nível de PaCO2 mostra acidose respiratória, alcalose respiratória, ou normalidade. 

- Examinar as tendências no pH sérico, em conjunto com as tendências de PaCO2 e HCO3, para 

verificar se a acidose ou alcalose está compensada ou não compensada. 

- Identificar possíveis etiologias antes de tentar tratar desequilíbrios acidobásicos. 

- Monitorar sinais e sintomas do excesso no nível de PaCO2 e acidose respiratória. 

- Monitorar possíveis causas da acidose respiratória. 

- Comparar o estado atual com o estado anterior para detectar melhorias e deterioração da condição 

do paciente. 

Administração de insulina, 

hiperglicemia, variabilidade 

glicêmica. 

Controle da Hiperglicemia – 

2120. 

- Monitorar níveis de glicose sanguínea. 

- Monitorar sinais e sintomas de hiperglicemia: poliúria, polidipsia, polifagia, fraqueza, letargia, mal-

estar, visão borrada, ou dores de cabeça. 

- Administrar insulina, conforme prescrito. 

- Consultar o médico se os sinais e sintomas da hiperglicemia persistirem ou piorarem. 

- Identificar possível causa de hiperglicemia. 

- Antecipar situações nas quais a exigência de insulina aumentará. 

- Fornecer assistência em regime de ajuste para prevenir e tratar a hiperglicemia. 

Hemodiálise. Terapia por Hemodiálise – 2100. 

- Explicar o procedimento de hemodiálise e seu propósito. 

- Usar técnica estéril para iniciar hemodiálise e para a inserção de agulha e conexões de cateteres. 

- Iniciar a hemodiálise, de acordo com o protocolo. 

- Monitorar pressão sanguínea, pulso, respirações, temperatura, e resposta do paciente durante a 

diálise. 

- Descontinuar a hemodiálise de acordo com o protocolo. 

- Comparar os sinais vitais e análise química sanguínea pós-diálise com os valores da pré-diálise. 
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- Evitar aferir pressão sanguínea ou punções endovenosas no braço com fístula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperalbuminemia,, 

hipercreatinemia, 

hipernatremina, hiperuremia, 

hipoalbuminemia, 

hiponatremia. 

Controle de Eletrólitos – 2000. 

- Monitorar níveis de eletrólitos séricos anormais. 

- Monitorar as manifestações de desequilíbrio de eletrólitos. 

- Manter a solução intravenosa com eletrólitos em constante gotejamento. 

- Administrar eletrólitos complementares. 

- Consultar o médico quanto à administração de medicamentos poupadores de eletrólitos. 

- Administrar resinas aglutinadoras ou excretoras e eletrólitos conforme prescrito. 

- Obter amostras seriadas para análise laboratorial de níveis de eletrólitos. 

- Monitorar perda de líquidos ricos em eletrólito (p. ex., aspiração nasogástrica, drenagem de 

ileostomia, diarreia, drenagem de feridas, diaforese). 

- Instituir medidas de controle da perda excessiva de eletrólitos. 

- Fornecer dieta apropriada para desequilíbrio eletrolítico do paciente. 

- Prover um ambiente seguro para o paciente com manifestações neurológica e/ou manifestações 

neuromusculares de desequilíbrio eletrolítico. 

- Consultar o médico se os sinais e sintomas de desequilíbrio hídrico ou eletrólito persistirem ou 

piorarem. 

- Monitorar a resposta do paciente à terapia eletrolítica prescrita. 

- Monitorar efeitos colaterais dos eletrólitos complementares prescritos. 

Monitoração de Eletrólitos – 

2020. 

- Monitorar níveis séricos de eletrólitos. 

- Monitorar níveis de albumina sérica e de proteínas totais. 

- Identificar possíveis causas de desequilíbrios de eletrólitos. 

- Reconhecer e comunicar a presença de desequilíbrios de eletrólitos. 

- Monitorar a perda de líquidos e perdas de eletrólitos associadas. 

- Monitorar manifestações neurológicas de desequilíbrio de eletrólitos. 

- Observar traçados eletrocardiográficos para mudanças relacionadas a níveis anormais de potássio, 

cálcio e magnésio. 

- Identificar tratamentos que podem alterar o estado dos eletrólitos, tais como aspiração 

gastrointestinal, diuréticos, anti-hipertensivo e bloqueadores dos canais de cálcio. 

- Monitorar doenças subjacentes que podem levar ao desequilíbrio de eletrólitos. 

- Administrar eletrólitos suplementares prescritos. 

Infusão de glicose hipertônica, 

hipoglicemia, variabilidade 

glicêmica. 

Controle da Hipoglicemia – 

2130. 

- Identificar o paciente com risco para hipoglicemia. 

- Determinar reconhecimento de sinais e sintomas de hipoglicemia. 

- Monitorar os sinais e sintomas de hipoglicemia. 

- Monitorar níveis de glicose no sangue. 

- Administrar glicose endovenosa. 

- Revisar eventos anteriores à hipoglicemia para determinar a causa provável. 
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Classe H: Controle de Medicamentos 

Intervenções para facilitar os efeitos desejados de agentes farmacológicos. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Analgesia, desconforto, dor, dor 

abdominal. 

Administração de Analgésicos – 

2210. 

- Verificar local, característica, qualidade e gravidade da dor antes de medicar o paciente. 

- Verificar a prescrição médica quanto ao medicamento, dose e frequência do analgésico prescrito. 

- Escolher analgésico ou a combinação de analgésicos apropriados quando há prescrição de mais de 

um. 

- Determinar a seleção dos analgésicos, com base no tipo e na gravidade da dor. 

- Verificar o analgésico preferido, a via de administração e a dose para atingir analgesia adequada. 

- Escolher a via venosa ao invés da muscular quando for o caso de injeções frequentes de analgésicos. 

- Monitorar sinais vitais antes e após a administração de analgésicos narcórticos. 

- Atender as necessidades de conforto e realizar outras atividades que ajudem a relaxar, a fim de 

facilitar a resposta analgésica. 

- Administrar analgésicos em horários fixos para prevenir picos e depressões da analgesia, 

especialmente em casos de dor intensa. 

- Administrar analgésicos e/ou medicamentos adjuvantes, quando necessário, para potenciar a 

analgesia. 

- Considerar o uso de infusão contínua, de forma isolada ou associada a opióides em bolo, para manter 

níveis séricos. 

- Instituir precauções de segurança para os pacientes em tratamento com analgésicos narcóticos. 

- Orientar o paciente a solicitar medicamentos analgésicos prescritos “se necessário” antes que a dor 

esteja grave. 

- Avaliar a efetividade dos analgésicos em intervalos regulares e frequentes após cada administração, 

mas, em especial, após as primeiras doses, observando também se ocorrem sinais e sintomas 

colaterais. 

- Documentar a respostar aos analgésicos e todos os efeitos colaterais. 

- Avaliar e documentar o nível de sedação de pacientes que recebem opióides. 

- Implementar ações para reduzir efeitos colaterais dos analgésicos. 

Cuidados com cateter venoso 

central. 

Controle de Dispositivo de 

Acesso Venoso Central – 4054. 

- Verificar o tipo de dispositivo de acesso venoso central instalado. 

- Verificar a compreensão do paciente e/ou da família sobre o propósito, cuidado e manutenção do 

dispositivo. 

- Fornecer informações ao paciente e familiares relacionadas ao dispositivo (p. ex., indicações, 

funções, tipo de dispositivo a ser utilizado, cuidados com o dispositivo, potenciais complicações) para 

reduzir a incerteza, medo e ansiedade do paciente. 

- Explicar todo o procedimento ao paciente ao inserir, realizar cuidado, utilizar para administração 

medicamentos ou fluidos ou ao remover um dispositivo. 
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- Evitar o uso do acesso até confirmação de posicionamento da ponta pós- implantação com raio-x de 

tórax  basal. 

- Assegurar-se de que as pontas de dispositivos instalados da veia subclávia ou jugular estejam 

localizadas no terço inferior da veia cava superior. 

- Empregar técnica asséptica rigorosa sempre que o dispositivo for manuseado, acessado ou usado 

para administrar medicamentos, para reduzir o potencial de infecções da corrente sanguínea 

relacionadas ao cateter. 

- Adaptar o cuidado ao tipo de dispositivo. 

- Verificar a permeabilidade do dispositivo imediatamente antes de administrar 

medicamentos/infusões prescritas. 

- Aplicar curativo com gaze nas primeiras 24 horas após inserção do cateter. 

- Aplicar curativo transparente sob técnica asséptica rigorosa semanalmente, se sujo, perfurado ou se 

o curativo estiver soltando. 

- Utilizar clorexidine a 2% em solução de álcool a 70% para a limpeza do orifício de inserção e do 

próprio cateter em todas as trocas de curativos.  

- Inspecionar o local de inserção diariamente para detectar vermelhidão, dor, sensibilidade, calor ou 

inchaço, pois os dispositivos estão associados a risco aumentado de infecção. 

Preparo e administração de 

drogas. 

Administração de Medicamentos 

– 2300. 

- Manter as políticas e procedimentos da instituição para administração precisa e segura de 

medicamentos. 

- Manter um ambiente que maximize a administração segura e eficiente de medicamentos. 

- Evitar interrupções durante preparação, verificação ou administração de medicamentos. 

- Seguir os cinco certos da administração de medicamentos. 

- Verificar a prescrição ou solicitação de medicação antes de administrar o medicamento. 

- Monitorar as possíveis alergias a medicamentos, interações e contraindicações, incluindo 

medicamentos isentos de prescrição e remédios fitoterápicos.  

- Observar as alergias do paciente antes da distribuição de cada medicamento e manter medicamentos, 

conforme apropriado. 

- Notificar o paciente do tipo de medicação, a razão para a administração, ações esperadas e os efeitos 

adversos antes da administração. 

- Observar data de validade no recipiente de medicação. 

- Preparar medicamentos utilizando equipamentos e técnicas apropriados para a modalidade de 

administração de medicamentos. 

- Verificar as mudanças na forma de medicação antes da administração (p. ex., comprimidos entéricos 

esmagados, líquidos orais em seringa endovenosa, embalagem incomum). 

- Evitar a administração de medicamentos não devidamente rotulados. 

- Descartar medicamentos não utilizados ou vencidos, de acordo com as orientações da instituição. 
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- Monitorar sinais vitais e exames laboratoriais antes da administração de medicamentos. 

- Auxiliar o paciente a tomar a medicação. 

- Fornecer medicamento usando a técnica e a via adequada. 

- Usar solicitações, políticas da instituição e procedimentos para orientar o método adequado de 

administração de medicamentos. 

- Monitorar o paciente para determinar a necessidade de medicamentos usados quando necessário. 

- Monitorar paciente para o efeito terapêutico de todos os medicamentos. 

- Monitorar paciente para efeitos adversos, toxicidade e interações dos medicamentos administrados. 

Sedação. Controle da Sedação – 2260. 

- Verificar alergias farmacológicas. 

- Esclarecer o paciente e/ou seus familiares acerca dos efeitos da sedação. 

- Avaliar o nível de consciência do paciente e os reflexos protetores antes de administrar sedação. 

- Administrar sedativos conforme solicitação do médico ou protocolo, titulando com cautela, de 

acordo com a resposta do paciente. 

- Monitorar níveis de consciência do paciente e sinais vitais. 

- Monitorar quanto aos eventos adversos do medicamento, incluindo agitação, depressão respiratória, 

hipotensão, arritmias, entre outras. 

Classe I: Controle Neurológico 

Intervenções para aprimorar as funções neurológicas. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Alerta, alteração do nível de 

consciência, coma, 

desorientação, letargia, pressão 

da perfusão cerebral alterada, 

pressão intracraniana alterada, 

reflexo córneo alterado, reflexo 

da tosse alterado, sensibilidade 

alterada, tônus muscular 

alterado, torpor. 

Monitoração Neurológica – 

2620. 

- Monitorar o tamanho da pupila, a forma, simetria e a reatividade. 

- Monitorar nível de consciência. 

- Monitorar o nível de orientação. 

- Monitorar a tendência da Escala de Coma de Glasgow. 

- Monitorar a pressão intracraniana (PIC) e a pressão de perfusão cerebral. 

- Monitorar o reflexo da córnea. 

- Monitorar a tosse e o reflexo de vômito. 

- Monitorar o tônus muscular, o movimento motor, a marcha e a propriocepção. 

- Monitorar a discriminação de pontiagudo/rombo ou quente/frio. 

- Monitorar a parestesia: dormência e formigamento. 

- Aumentar a frequência de monitoramento neurológico, conforme apropriado. 

- Evitar atividades que aumentem a PIC. 

- Espaçar as atividades de enfermagem que aumentam a PIC. 

Pressão da perfusão cerebral 

alterada, pressão intracraniana 

alterada. 

Monitoração da Pressão 

Intracraniana – 2590. 

- Auxiliar na inserção do equipamento de monitoração da PIC. 

- Registrar as leituras de pressão da PIC. 

- Monitorar a qualidade e características do formato da onda da PIC. 

- Monitorar a pressão de perfusão cerebral. 
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- Monitorar o estado neurológico. 

- Monitorar a PIC do paciente e a resposta neurológica às atividades de cuidados e estímulos 

ambientais. 

- Ajustar a cabeceira do leito para otimizar a perfusão cerebral. 

- Monitorar o efeito de estímulos ambientais na PIC. 

- Espaçar os cuidados de enfermagem para minimizar a elevação da PIC. 

- Alterar o procedimento de aspiração para minimizar a elevação da PIC. 

- Administrar agentes farmaológicos para manter a PIC dentro da variação esperada. 

- Notificar o médico para elevação da PIC que não responde aos protocolos de tratamento. 

Convulsão. 

Controle de Convulsões – 2680. 

- Monitorar a direção da cabeça e dos olhos durante a convulsão. 

- Permanecer com o paciente durante a convulsão. 

- Monitorar a condição neurológica. 

- Monitorar sinais vitais. 

- Reorientar após a convulsão. 

- Registrar a duração da convulsão. 

- Registrar as características da convulsão. 

- Documentar informações sobre a convulsão. 

- Administrar anticonvulsivantes. 

- Monitorar níveis de fármaco anticonvulsivante. 

Precauções contra Convulsões – 

2690. 

- Monitorar a adesão de medicamentos antiepiléticos. 

- Monitorar os níveis de fármaco antiepiléticos, conforme apropriado. 

- Remover do ambiente objeto potencialmente perigosos. 

- Manter a aspiração à beira do leito. 

- Manter material para obtenção de vias respiratórias orais ou nasofaríngeas à beira do leito. 

- Manter grades laterais do leito levantadas. 

Sensibilidade alterada. 
Controle da Sensibilidade 

Periférica – 2660. 

- Monitorar a discriminação entre dor aguda e crônica, calor ou frio. 

- Monitorar parestesia. 

- Identificar causas de sensibilidade anormal ou alterações da sensibilidade. 

Classe J: Cuidados Perioperatórios 

Intervenções para proporcionar cuidados antes, durante e imediatamente após cirurgias. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Antibioticoterapia, isolamento 

de contato. 

Controle de Infecção: 

Transoperatória – 6545. 

- Verificar se antibióticos profiláticos estão sendo administrados. 

- Usar precauções universais. 

- Usar precauções de isolamento designadas. 

- Monitorar as técnicas de isolamento. 

- Administrar antibioticoterapia. 



Licença Creative Commons: 

 

20 

Classe K: Controle Respiratório 

Intervenções para promover a permeabilidade das vias aéreas e a troca de gases. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Alteração do padrão 

respiratório, apneia, 

dessaturação, dispnéia, 

frequência respiratória alterada, 

hipóxia, insuficiência 

respiratória, oxigenoterapia, 

ruídos adventícios, saturação de 

oxigênio alterada, secreção 

traqueal. 

Assistência Ventilatória – 3390. 

- Posicionar paciente para aliviar dispneia. 

- Posicionar para facilitar a ventilação/perfusão. 

- Posicionar o paciente para minimizar os esforços respiratórios. 

- Monitorar os efeitos da mudança de posição na oxigenação: gasometria, saturação arterial de 

oxigênio (SaO2), saturação venosa de oxigênio (SvO2), CO2 ao final da expiração, níveis de shunt 

pulmonar. 

- Auscultar sons respiratórios, observando áreas de ventilação reduzida ou ausente, e a presença de 

sons adventícios. 

- Monitorar quanto a sinais de fadiga da musculatura respiratória. 

- Iniciar e manter o uso de oxigênio suplementar. 

- Monitorar o estado respiratório e de oxigenação. 

Monitoração Respiratória – 

3350. 

- Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço das respirações. 

- Observar os movimentos torácicos, notando a simetria, uso dos músculos acessórios e retração da 

musculatura supraclavicular e intercostal.   

- Monitorar padrões respiratórios. 

- Monitorar níveis de saturação de oxigênio continuamente em pacientes sedados, de acordo com a 

política da instituição. 

- Monitorar quanto a fadiga muscular diafragmática, conforme indicado por movimentos paradoxais. 

- Auscultar os sons respiratórios, observando áreas de ventilação diminuída ou ausente e presença de 

sons adventícios. 

- Monitorar as secreções respiratórias do paciente. 

- Monitorar quanto a dispneia e eventos que melhores ou piorem a falta de ar. 

Aspiração endotraqueal, 

dessaturação, secreção traqueal. 

Aspiração de Vias Aéreas – 

3160. 

- Verificar a necessidade de aspiração oral e/ou traqueal. 

- Auscultar os sons respiratórios antes e depois da aspiração. 

- Informar o paciente e a família sobre a aspiração. 

- Aspirar a nasofaringe com um aspirador nasal ou dispositivo de aspiração, conforme apropriado. 

- Inserir uma via aérea nasal para facilitar a aspiração nasotraqueal, conforme apropriado. 

- Orientar o paciente a fazer várias respirações profundas antes da aspiração nasotraqueal e utilizar 

oxigênio suplementar, conforme apropriado. 

- Hiperoxigenar com 100% de oxigênio por pelo menos 30 segundos, utilizando ventilador ou bolsa 

de ventilação manual antes e após cada aspiração. 

- Utilizar um sistema fechado de aspiração, conforme indicado. 

- Utilizar equipamento descartável esterilizado para cada procedimento de aspiração traqueal. 
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- Selecionar um cateter de aspiração que tenha metade do diâmetro interno do TET, da cânula de 

traqueostomia ou via aérea do paciente. 

- Orientar o paciente a respirar lenta e profundamente durante a inserção do cateter de aspiração 

nasotraqueal. 

- Deixar o paciente conectado ao ventilador durante a aspiração caso esteja usando um sistema de 

aspiração nasotraqueal fechado ou um para administrar oxigênio estiver sendo utilizado. 

- Utilizar a menor pressão de aspiração necessária para remover secreções (p. ex., 80 a 120 mmHg 

para adultos). 

- Monitorar o estado de oxigenação dos pacientes, estado neurológico e estado hemodinâmico 

imediatamente antes, durante e após a aspiração. 

- Embasar a duração de cada aspiração traqueal na necessidade de remoção de secreções e na resposta 

dos pacientes à aspiração. 

- Aspirar a orofaringe após terminar a aspiração traqueal. 

- Limpar a área ao redor do estoma traqueal após finalizar a aspiração traqueal, conforme apropriado. 

- Interromper a aspiração traqueal e forneça oxigênio suplementar se o paciente apresentar 

bradicardia, aumento na ectopia ventricular e/ou dessaturação. 

- Variar as técnicas de aspiração, com base na resposta clínica do paciente. 

- Monitorar e atentar à coloração, quantidade e consistência da secreção. 

- Enviar as secreções para cultura e testes de sensibilidade, conforme apropriado. 

Analgesia, aspiração 

endotraqueal, assincronia com 

ventilador, assistência 

ventilatória mecânica, 

dificuldade de comunicação, 

higiene oral, intolerância ao 

tubo, mudança de decúbito, 

secreção traqueal, sedação. 

Controle da Ventilação 

Mecânica: Invasiva – 3300. 

- Monitorar para condições que indiquem a necessidade de suporte ventilatório. 

- Monitorar para detecção de insuficiência respiratória iminente. 

- Iniciar a configuração e aplicação do ventilador. 

- Assegurar que os alarmes do respirador estejam ligados. 

- Monitorar rotineiramente ajustes do ventilador. 

- Verificar todas as conexões de ventilação regularmente. 

- Monitorar fatores que aumentam o trabalho da respiração do paciente/ventilador (p. ex., mordedura 

de TET, cabeceira da cama abaixada). 

- Monitorar os sintomas que indicam aumento do trabalho respiratório. 

- Monitorar a eficácia da ventilação mecânica sobre o estado fisiológico e psicológico do paciente. 

- Prestar cuidados para aliviar sofrimento do paciente (p. ex., posicionamento, sedação e/ou analgesia, 

limpeza traqueobrônquica). 

- Fornecer ao paciente um meio de comunicação (p. ex., papel e lápis, tabela com alfabeto). 

- Monitorar leituras da pressão do respirador, sincronicidade do paciente/ventilador e sons da 

respiração do paciente. 

- Realizar aspiração com base na presença de sons respiratórios adventícios e/ou aumento da pressão 

inspiratória. 



Licença Creative Commons: 

 

22 

- Monitorar secreções pulmonares para quantidade, cor e consistência e documentar regularmente os 

achados. 

- Monitorar efeitos adversos da ventilação mecânica (p. ex., desvio da traqueia, infecção, barotrauma, 

distensão gástrica). 

- Monitorar para detecção de lesão da mucosa de tecido oral, nasal, traqueal ou laríngeo decorrente 

de pressão de vias aéreas artificiais, altas pressões do manguito ou extubações não planejadas. 

- Utilizar suporte de tubo comercializados em vez de esparadrapo ou cordas para fixar as vias 

respiratórias artificiais para evitar extubações não planejadas. 

- Posicionar para facilitar a combinação ventilação/perfusão. 

Controle da Ventilação 

Mecânica: Prevenção de 

Pneumonia – 3304. 

- Usar equipamentos de proteção e vestuário para cuidados e trocar luvas para evitar contaminação 

cruzada durante a higiene bucal. 

- Monitorar a cavidade oral, lábios, língua, mucosa bucal e condições dos dentes. 

- Monitorar cavidade oral para a placa dentária, inflamação, hemorragia, candidíase, matéria 

purulenta, cálculo e coloração. 

- Escovar os dentes e a língua com creme dental ou enxaguatório bucal antisséptico, usando 

movimentos circulares com uma escova macia ou escova de dente de aspiração. 

- Escovar suavemente a gengiva se o paciente for desdentado. 

- Aplicar hidratante oral na mucosa oral e lábios, conforme necessário. 

- Aspirar a traquéia, depois a cavidade oral e, em seguida, a faringe nasal para remover secreções 

acima do manguito do TET para diminuir o risco de aspiração. 

- Manter a cabeceira da cama elevada a 30-45º a menos que contraindicado, principalmente por tubo 

enteral. 

- Virar o paciente com frequência (pele menos a cada duas horas). 

- Facilitar interrupções diárias de sedação, em consulta com a equipe médica. 

- Manter pressão de manguito endotraqueal de pelo menos 20cm. 

- Monitorar a eficácia da ventilação mecânica sobre o estado fisiológico e psicológico do paciente. 

- Verificar todas as conexões de ventilação regularmente. 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção respiratória no paciente. 

Controle de Vias Aéreas 

Artificiais – 3180. 

- Providenciar uma via aérea orofaríngea ou uma cânula orofaríngea para evitar mordidas no TET, 

conforme apropriado. 

- Inflar o balonete endotraqueal/da traqueostomia utilizando a técnica de volume oclusivo mínimo ou 

técnica de vazamento mínimo. 

- Manter a insuflação do balonete endotraqueal/da traqueostomia em 15 a 25 mmHg durante a vent 

ilação mecânica e durante e após a alimentação. 

- Monitorar a pressão do balonete a cada 4 a 8 horas, durante a expiração. 
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- Verificar a pressão do balonete logo após a administração de qualquer anestesia geral ou 

manipulação do TET. 

- Trocar a fixação endotraqueal a cada 24 horas, inspecionar a pele e a mucosa oral e reposicionar o 

TET na outra rima labial. 

- Afrouxar as fixações do TET comerciais pelo menos uma vez ao dia e realizar cuidados na pele. 

- Auscultar para verificar a presença de murmúrios vesiculares bilateralmente após a inserção e depois 

da troca da fixação endotraqueal/traqueostomia. 

- Observar a marca de referência em centímetros no TET para monitorar possível deslocamento. 

- Auxiliar no raio-x de tórax, conforme necessário, para monitorar a posição do tubo. 

- Minimizar elevação e tração da via aérea artificial, suspendendo o circuito do ventilador com 

suportes acima da cabeça, usando bases giratórias e flexíveis e imobilizando o tubo durante mudança 

de decúbito, aspiração, desconexão e reconexão do ventilador. 

- Monitorar a presença de roncos e estertores nas vias aéreas superiores. 

- Monitorar a coloração, quantidade e consistência das secreções. 

- Realizar cuidados orais, conforme necessário. 

- Monitorar diminuição do volume de expiração e aumento da pressão inspiratória em pacientes em 

ventilação mecânica. 

- Instituir medidas para evitar a extubação acidental (ou seja, fixar a via aérea artificial com fitas 

adesivas ou cadarços, administrar sedação e relaxantes muscular, utilizar contenções nos membros 

superiores), conforme adequado. 

- Realizar cuidados à traqueia a cada 4 ou 8 horas, conforme apropriado (p. ex., higienizar a cânula 

interna, limpar e secar a área em volta do estoma e trocar a fixação da traqueostomia). 

- Inspecionar a pele em torno do estoma traqueal quanto à drenagem, hiperemia, irritação e ao 

sangramento. 

- Proteger a traqueostomia da água. 

Extubação. 
Desmame da Ventilação 

Mecânica – 3310. 

- Determinar a preparação do paciente para o desmame. 

- Monitorar preditores de capacidade de tolerar o desmame com base no protocolo de agência. 

- Monitorar para garantir que o paciente está livre de infecção significativa antes do desmame. 

- Posicionar o paciente para melhor uso da musculatura ventilatória e para otimizar a descida do 

diafragma. 

- Aspirar as vias respiratórias, conforme necessário. 

- Iniciar o desmame com período de avaliação. 

- Monitorar sinais de fadiga muscular respiratória, hipoxemia e hipoxia tecidual, enquanto o desmame 

está em processo. 

- Treinar o paciente durante as tentativas de desmame difíceis. 

- Evitar sedação farmacológica durante as tentativas de desmame, conforme apropriado. 
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Extubação Endotraqueal – 0560. 

- Posicionar o paciente para o melhor uso da musculatura ventilatória. 

- Orientar o paciente sobre o procedimento. 

- Hiperoxigenar o paciente e aspirar a via endotraqueal. 

- Aspirar a via aérea oral. 

- Desinflar o balonete do TET e remover o tubo. 

- Encorajar o paciente a tossir e expectorar o escarro. 

- Administrar oxigênio conforme prescrito. 

- Encorajar a tosse e respiração profunda. 

- Aspirar as vias aéreas, conforme necessário. 

- Monitorar quanto a dificuldade respiratória. 

- Observar sinais de obstrução da via aérea. 

- Monitorar sinais vitais. 

- Monitorar habilidade de engolir e falar. 

Intubação orotraqueal. 
Inserção e Estabilização de Vias 

Aéreas Artificiais – 3120. 

- Selecionar o tamanho correto e tipo de via aérea. 

- Posicionar o paciente e cabeça, conforme apropriado. 

- Aspirar a boca e orofaringe. 

- Auxiliar na inserção do tubo endotraqueal, reunindo os equipamentos de intubação e de emergência, 

posicionando o paciente, administrando medicamentos e monitorando quanto a complicações durante 

a inserção. 

- Fixar a via aérea artificial no local adequado. 

- Monitorar dispnéia, ronco ou estridores inspiratórios quando a via aérea estiver posicionada. 

- Mudar diariamente o local de fixação da via aérea e examinar a mucosa. 

- Auxiliar na traqueostomia montando o equipamento de suporte apropriado, administrando 

medicamentos, providenciando ambiente esterilizado e monitorando as mudanças na condição do 

paciente. 

- Orientar o paciente e sua família sobre o procedimento de intubação. 

- Monitorar o tórax após a intubação. 

- Inflar o balonete da traqueostomia/endotraqueal, utilizando técnica de volume de oclusão mínimo 

ou técnica de vazamento mínimo. 

- Fixar o tubo de traqueostomia/endotraqueal com fita adesiva ou dispositivo de fixação disponível 

comercialmente. 

- Marcar o TET na posição dos lábios ou narinas, usando as marcações de centímetros no TET, e 

documentar. 

- Verificar o posicionamento do tubo com radiografia torácica, assegurando a canulação da traqueia 

2 a 4 cm acima da carina. 
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- Minimizar a elevação e a tração da via aérea artificial pela suspensão do sistema do ventilador do 

suporte, usando suportes flexíveis e giratórios, de modo a apoiar o tubo durante mudanças de 

decúbito, aspiração e reconexão/desconexão do ventilador. 

Oxigenoterapia. Oxigenoterapia – 3320. 

- Configurar o equipamento de oxigênio e administrá-lo através de um sistema aquecido e 

umidificado. 

- Administrar oxigênio suplementar como prescrito. 

- Monitorar o fluxo de oxigênio. 

- Monitorar a posição do dispositivo de fornecimento de oxigênio. 

- Orientar o paciente sobre a importância de deixar ligado o dispositivo de fornecimento de oxigênio. 

- Verificar periodicamente o dispositivo de fornecimento de oxigênio para garantir que a concentração 

prescrita esteja sendo liberada. 

- Monitorar a eficácia da oxigenoterapia (p. ex., oximetria de pulso, gasometria arterial), conforme 

apropriado. 

- Assegurar a substituição da máscara de oxigênio/cânula sempre que o dispositivo for removido. 

- Monitorar a capacidade do paciente em tolerar a remoção do oxigênio, enquanto se alimenta. 

- Alterar o fornecimento de oxigênio da máscara para tubos nasais durante as refeições, conforme 

tolerado. 

- Observar se há sinais de hipoventilação induzida pelo oxigênio. 

- Monitorar os sinais de toxicidade do oxigênio e absorção de atelactasia. 

- Monitorar o equipamento de oxigênio para garantir que ele não esteja interferindo na tentativa do 

paciente em respirar. 

- Monitorar a ansiedade do paciente relacionada à necessidade de oxigenoterapia. 

- Monitorar a ruptura da pele pelo atrito do aparelho de oxigênio. 

- Fornecer oxigênio quando o paciente é transportado. 

Alteração no nível de 

consciência, auxílio na 

alimentação, dieta por sonda 

naso/oroenteral, disfagia, 

reflexo da tosse alterado, 

volume residual gástrico 

aumentado. 

Precauções contra Aspiração – 

3200. 

- Monitorar o nível de consciência, reflexo de tosse, reflexo de vômito e capacidade de deglutição. 

- Investigar disfagia, conforme apropriado. 

- Minimizar o uso de medicamentos conhecidas por atrasar o esvaziamento gástrico, conforme 

apropriado. 

- Monitorar o estado pulmonar. 

- Monitorar as necessidades de cuidado intestinal. 

- Posicionar a cabeceira igual ou maior que 30° (alimentação nasogástrica) até 90° ou o mais alto 

possível. 

- Manter a cabeceira da cama elevada de 30 a 45 minutos após a alimentação. 

- Manter o balonete traqueal insuflado, conforme apropriado. 

- Manter o equipamento de aspiração disponível. 

- Supervisionar a alimentação ou auxiliar, conforme necessário. 
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- Alimentar em pequenas quantidades. 

- Verificar o posicionamento nasogástrico ou da gastrostomia antes da alimentação. 

- Verificar resíduo nasogástrico ou da gastrostomia antes da alimentação. 

- Evitar alimentar se houver grande volume residual (ou seja, mais do que 250 ml nas sondas de 

alimentação ou acima de 10 ml na gastrostomia). 

- Utilizar alimentação através de bombeamento nasogástrico contínuo em lugar de gravidade ou 

alimentação em bolo, se adequado. 

- Evitar líquidos ou utilizar agentes espessantes. 

- Cortar os alimentos em pequenos pedaços. 

- Inspecionar a cavidade oral quanto a resíduos alimentares ou medicamentos. 

- Proporcionar cuidados orais. 

- Sugerir consulta com um fonoaudiólogo, conforme apropriado. 

Classe L: Controle da Pele/Lesões 

Intervenções para manter ou restaurar a integridade tissular. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Dermatite por incontinência, 

edema, eritema, lesão de pele, 

lesão por pressão, palidez 

cutânea, sudorese. 

Cuidados com Lesões – 3660. 

- Monitorar características da lesão, incluindo: drenagem, cor, tamanho e odor. 

- Medir o leito da lesão, conforme apropriado. 

- Remover o material inserido na lesão (p. ex., estillhaço, ferrão, vidro, cascalho, metal), se necessário. 

- Limpar com soro fisiológico ou substância atóxica, conforme apropriado. 

- Oferecer cuidados ao local da incisão, se necessário. 

- Administrar cuidados na úlcera de pele, se necessário. 

- Aplicar pomada apropriada na pele/lesão, conforme apropriado. 

- Reforçar o curativo, se necessário. 

- Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão, conforme apropriado. 

- Trocar o curativo conforme a quantidade de exsudato e drenagem. 

- Examinar a lesão a cada troca de curativo. 

- Comparar e registrar regularmente todas as mudanças na lesão. 

- Posicionar o paciente de modo a evitar a tensão sobre a lesão, conforme apropriado. 

- Reposicionar o paciente em intervalos de pelo menos duas horas, conforme apropriado. 

- Colocar dispositivos de alívio de pressão (i.e., colchões de baixa perda de ar, espuma ou gel; 

almofadas ou protetores de cotovelo e calcanhares), conforme apropriado.   

Cuidados com Úlceras por 

Pressão – 3520. 

- Descrever as características da úlcera em intervalos regulares, incluindo o tamanho (comprimento 

× largura × profundidade), estádio (I - IV), localização, exsudato, tecido de granulação ou necrótico 

e epitelização. 

- Monitorar cor, temperatura, edema, umidade e aparência da pele vizinha. 

- Manter a úlcera umedecida para auxiliar na cicatrização. 
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- Aplicar calor úmido sobre a úlcera para melhorar a perfusão sanguínea e o suprimento de oxigênio 

para a área. 

- Limpar a pele ao redor da úlcera com sabonete suave e água. 

- Desbridar a úlcera, quando necessário. 

- Limpar a úlcera com a solução não tóxica apropriada, trabalhando em movimentos circulares a partir 

do centro. 

- Aplicar uma membrana adesiva permeável sobre a úlcera, quando apropriado. 

- Aplicar compressas de solução salina, quando apropriado. 

- Aplicar pomadas, quando apropriado. 

- Aplicar curativos, quando apropriado. 

- Monitorar para sinais e sintomas de infecção da ferida. 

- Posicionar o paciente a cada 1 a 2 horas para evitar uma pressão prolongada. 

Supervisão da Pele – 3590. 

- Inspecionar a pele e as mucosas quanto à vermelhidão, calor extremo, edema ou drenagem. 

- Observar membros quanto a cor, calor, inchaço, pulsos, textura, edema e ulcerações. 

- Usar ferramenta de avaliação para identificar pacientes com risco de ruptura da pele (p. ex., escala 

de Braden). 

- Monitorar a cor e temperatura da pele. 

- Monitorar a pele e as mucosas quanto à existência de áreas descoradas, contusões e ruptura. 

- Monitorar a pele quanto à existência de erupções e abrasões. 

- Monitorar a pele quanto ao excesso de ressecamento e umidade. 

- Monitorar as fontes de pressão e atrito. 

- Monitorar infecções, especialmente em áreas edematosas. 

- Inspecionar as roupas quanto à compressão. 

- Registrar as alterações observadas na pele ou mucosas. 

- Instituir medidas para prevenir deterioração adicional (p. ex., colchões sob repostos, esquema de 

reposicionamento). 

Lesão por pressão, mudança de 

decúbito, obesidade, risco 

elevado para lesão por pressão, 

sobrepeso. 

Prevenção de Úlceras por 

Pressão – 3540. 

- Utilizar uma ferramenta de avaliação de risco que seja reconhecida para monitorar os fatores de 

risco do indivíduo (p. ex., escala de Braden). 

- Documentar quaisquer incidências prévias de formação de úlcera por pressão. 

- Documentar o peso e as mudanças de peso. 

- Documentar o estado da pele na admissão e diariamente. 

- Monitorar intensivamente áreas avermelhadas. 

- Remover a umidade excessiva da pele que resulta da perspiração, drenagem de feridas, e 

incontinência fecal e urinária.  

- Aplicar barreiras protetoras, como cremes ou materiais absorventes de umidade. 

- Girar a cada uma a duas horas, do modo apropriado. 
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- Girar o paciente com cuidado para prevenção das lesões sobre a pele frágil. 

- Colocar o roteiro de mudanças de decúbito ao lado do leito. 

- Inspecionar a pele sobre proeminências ósseas e outros pontos de pressão pelo menos uma vez ao 

dia durante os reposicionamentos. 

- Evitar massagear sobre proeminências ósseas. 

- Posicionar com travesseiros para elevar pontos de pressão do leito. 

- Manter os lençóis limpos, secos e sem amassados. 

- Utilizar leitos e colchões especializados, quando apropriado. 

- Utilizar equipamentos no leito que protejam o paciente. 

- Hidratar a pele ressecada, ainda íntegra. 

- Aplicar protetores nos calcanhares e cotovelos, quando apropriado. 

Classe M: Termorregulação 

Intervenções para manter a temperatura corporal dentro de uma variação normal. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Hipertermia. 
Tratamento da Hipertermia – 

3786. 

- Monitorar os sinais vitais. 

- Remover o paciente da fonte de calor, levando-o para um ambiente mais fresco. 

- Afrouxar ou retirar as roupas. 

- Aplicar métodos de resfriamento externos (p. ex., compressas frias no pescoço, tórax, ab dome, 

couro cabeludo, axilas e virilha e cobertor de refrigeração), conforme apropriado. 

- Posicionar o paciente em água fria conforme for tolerado, para evitar calafrios. 

- Administrar fluidos endovenosos, usando soluções refrigeradas, conforme apropriado. 

- Aplicar métodos de resfriamento interno (p. ex., gástrico gelado, bexiga, peritoneal ou lavagem 

torácica), conforme apropriado. 

- Monitorar o pico da temperatura corporal usando dispositivos apropriados (p. ex., sonda retal ou 

esofágica). 

Hipotermia. 
Tratamento da Hipotermia – 

3800. 

- Monitorar a temperatura do paciente usando dispositivos e locais de aferência apropriados. 

- Remover o paciente de ambientes frios. 

- Remover as roupas molhadas e geladas do paciente. 

- Aplicar o reaquecimento passivo (p. ex., cobertor, touca e roupas quentes). 

- Aplicar reaquecimento externo ativo (p. ex., manta quente posicionada na região do tronco próximo 

das extremidades, garrafas de água aquecida, aquecedor de ar, cobertor aquecido, radiação de luz, 

sacos aquecidos e aquecedores convectivos de ar). 

- Evitar reaquecimento externo ativo para pacientes com hipotermia severa. 

- Aplicar reaquecimento interno ativo ou “reaquecimento central” (p. ex., fluidos endovenosos 

aquecidos, oxigênio umidificado aquecido, marca-passo cardiopulmonar, hemodiálise, 

reaquecimento arteriovenoso contínuo e lavagem aquecida das cavidades corporais). 
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- Monitorar sintomas associados à hipotermia média (p. ex., taquipneia, disartria, tremores, 

hipertensão e diurese), hipotermia moderada (p. ex., arritmia atrial, hipotensão, apatia, coagulopatia 

e diminuição de reflexos) e hipotermia severa (p. ex., oligúria, ausência de reflexos neurológicos, 

edema pulmonar e anormalidades acidobásicas). 

- Monitorar a cor e temperatura da pele. 

- Identificar fatores médicos, ambientais e outros que possam propiciar a hipotermia (p. ex., doença, 

lesão traumática, estados de choque, imobilização, clima, idades extremas, medicação). 

Hipertermia, hipotermia, 

temperatura alterada. 

Regulação da Temperatura – 

3900. 

- Monitorar a temperatura a cada 2 horas, conforme apropriado. 

- Instituir um dispositivo de monitoramento contínuo de temperatura central, conforme apropriado. 

- Monitorar a cor da pele e a temperatura. 

- Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia. 

- Utilizar colchão de aquecimento, cobertores quentes e ambiente quente para elevar a temperatura 

do corpo, conforme apropriado. 

- Utilizar colchão de aquecimento, cobertores com água circulante, banhos tépidos, aplicação de gelo 

ou almofada de gel e cateterismo para resfriamento intravascular para diminuir a temperatura 

corporal, conforme apropriado. 

- Ajustar a temperatura do ambiente às necessidades do paciente. 

- Administrar medicamento antipirético, conforme apropriado.   

Classe N: Controle da Perfusão Tissular 

Intervenções para otimizar a circulação de sangue e líquidos para os tecidos. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Agitação psicomotora, 

alteração do nível de 

consciência, arritmia, disritmia, 

dor abdominal, edema, 

frequência cardíaca alterada, 

hipernatremia, hipertensão, 

hiperuremia, hiponatremia, 

hipoperfusão, infusão de droga 

antiarrítmica, infusão de droga 

vasoativa, instabilidade 

hemodinâmica, leucocitose, 

leucopenia, monitorização 

hemodinâmica, náusea, 

oligúria, pressão arterial 

Controle do Choque – 4250. 

- Monitorar os sinais vitais, pressão arterial ortostática, estado mental e débito urinário. 

- Posicionar o paciente para obter perfusão ideal. 

- Monitorar eletrocardiograma (ECG), conforme apropriado. 

- Usar monitoramento de via arterial para melhorar a precisão das leituras de pressão arterial, 

conforme apropriado. 

- Coletar amostras para gasometria arterial e monitorar a oxigenação tecidual. 

- Monitorar as tendências dos parâmetros hemodinâmicos (p. ex., PVC, PAM, PoAP). 

- Administrar vasopressores, conforme apropriado. 

- Administra agentes antiarrítmicos, conforme apropriado. 

- Administrar doses baixas de vasopressina, conforme apropriado. 

- Administrar inotrópicos, conforme apropriado. 

- Administrar vasodilatadores, conforme apropriado. 

Prevenção do Choque – 4260. 
- Monitorar quanto a respostas precoces de compensação ao choque (p. ex., pressão arterial normal, 

pele pálida/fria ou avermelhada, náusea e vômito, sede aumentada ou enfraquecimento).  
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alterada, suporte inotrópico, 

temperatura alterada, vômito. 

- Monitorar os sinais iniciais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (p. ex., temperatura 

aumentada, taquicardia, taquipneia, leucositose ou leucopenia). 

- Monitorar condição circulatória (p. ex., pressão arterial, cor da pele, temperatura da pele, sons 

cardíacos, frequência e ritmo cardíaco, presença e qualidade dos pulsos periféricos, bem como o 

enchimento capilar). 

- Monitorar sinais de oxigenação tecidual inadequada (p. ex., apreensão, ansiedade aumentada, 

alterações do estado mental, agitação, oligúria e periferia fria com manchas). 

- Monitorar ECG. 

- Monitorar parâmetros hemodinâmicos invasivos (p. ex., PVC, PAM e SvO2). 

- Monitorar sinais e sintomas de ascite e dor abdominal ou dorsal. 

- Administrar antiarrítmico, diuréticos e/ou vasopressores, conforme apropriado. 

- Administrar epinefrina via endovenosa, intraóssea ou endotraqueal, conforme apropriado. 

Cuidados Cardíacos – 4040. 

- Monitorar ECG quanto a alterações de ST, conforme apropriado. 

- Realizar uma avaliação abrangente da circulação periférica (i.e., verificar pulsos periféricos, edema, 

enchimento capilar, cor e temperatura da extremidade). 

- Monitorar os sinais vitais com frequência. 

- Monitorar o estado cardiovascular.   

- Monitorar quanto à presença de arritmias cardíacas, incluindo distúrbios de ritmo e condução. 

- Documentar arritmias cardíacas. 

- Monitorar o funcionamento de marca-passo, se apropriado. 

- Avaliar alterações da pressão arterial. 

- Avaliar a resposta do paciente à ectopia ou às arritmias. 

- Fornecer terapia antiarrítmica de acordo com a política da unidade. 

- Monitorar a resposta do paciente aos medicamentos antiarrítmicos. 

Regulação Hemodinâmica – 

4150. 

- Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico (p. ex., verificar pressão arterial, frequência 

cardíaca, ritmo, pulso, PVC), conforme apropriado. 

- Monitorar os sinais e sintomas de problemas no estado de perfusão (p. ex., hipotensão sintomática, 

extremidades frias, elevação dos níveis séricos de creatinina e nitrogênio ureico no sangue, 

hiponatremia). 

- Monitorar e documentar pressão sanguínea, frequência cardíaca, ritmo e pulso.  

- Monitorar funcionamento de marca-passo, se apropriado. 

- Administrar medicações inotrópicas positivas e de contratilidade. 

- Administrar medicações antiarrítmicas, conforme apropriado. 

- Monitorar pulsos periféricos, preenchimento capilar e temperatura e cores das extremidades. 

- Administrar medicação vasodilatadora ou vasoconstritora. 

- Monitorar os efeitos das medicações. 
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- Monitorar o edema periférico, distensão da veia jugular, ruídos cardíacos, dispnéia, ganho de peso 

e distensão de pulmonar e de fígado. 

Controle Hídrico – 4120. 

- Monitorar resultados laboratoriais relativos à retenção de líquidos (p. ex., uréia aumentada, 

hematócrito diminuído e osmolalidade urinária aumentada). 

- Monitorar o estado hemodinâmico, incluindo a PVC, PAM, PoAP, se disponíveis. 

- Monitorar sinais vitais, conforme apropriado. 

- Monitorar quanto a indicações de excesso/retenção de líquidos (p. ex., fissuras, PVC elevada, 

edema, distensão de veia de pescoço, ascite). 

- Avaliar local e extensão de edema, se presente. 

- Restringir ingestão de água na presença de hiponatremia dilucional com nível sérico de sódio abaixo 

de 130 mEq por litro. 

Curativo compressivo em 

punção arterial. 

Punção de Vaso: Amostra de 

Sangue Arterial – 4232. 

- Aplicar compressão por 5 a 15 minutos. 

- Aplicar uma bandagem compressiva sobre o local de punção.  

Domínio Comportamental 

Cuidados que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças mo estilo de vida. 

Classe O: Terapia Comportamental 

Intervenções para reforçar ou promover comportamentos desejáveis ou alterar comportamentos indesejáveis. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Calma. Atribuição de Mérito – 4364. 

- Auxiliar as pessoas a perceber seus pontos fortes, potencial e capacidade. 

- Reconhecer a força do indivíduo em modificar o comportamento ao abordar a situação. 

- Fornecer feedback positivo para encorajar e sustentar um novo comportamento. 

- Reforçar um comportamento ou resultado para aumentar a probabilidade de que será mantido. 

- Facilitar a motivação para continuar com a melhora das mudanças comportamentais para atingir o 

objetivo principal. 

Classe Q: Melhora da Comunicação 

Intervenções para facilitar o envio e recepção de mensagens verbais e não verbais. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Dificuldade de comunicação, 

disfonia. 

Melhora da Comunicação: 

Déficit da Fala – 4976. 

- Monitorar paciente quanto a frustrações, raiva, depressão ou outras respostas aos recursos de fala 

comprometida. 

- Reconhecer os comportamentos emocionais e físicos como formas de comunicação. 

- Fornecer métodos alternativos de comunicação de voz (p. ex., quadro para escrever, placas de 

comunicação com figuras e letras). 

- Fornecer métodos alternativos de escrita ou leitura, conforme apropriado. 

- Repetir o que paciente disse para garantir a precisão. 

Classe R: Assistência no Enfrentamento 

Intervenções para auxiliar o outro a fortalecer-se, adaptar-se a mudanças de funções ou alcançar um nível mais alto de funcionamento. 
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Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Alucinações, ansiedade, apatia, 

contenção mecânica, delirium, 

depressão, humor deprimido, 

isolamento. 

Aconselhamento – 5240. 

- Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no respeito. 

- Demonstrar empatia, cordialidade e autenticidade. 

- Encorajar a expressão de sentimentos. 

- Auxiliar o paciente a identificar o problema ou a situação que está causando angústia. 

- Utilizar técnicas de reflexão e esclarecimento para facilitar a expressão de preocupações. 

- Verbalizar a discrepância entre sentimentos e comportamentos do paciente.   

Controle do Humor – 5330. 

- Avaliar o humor (p. ex., sinais, sintomas, história pessoal) inicialmente e em uma base regular, à 

medida que o tratamento progride. 

- Determinar se o paciente apresenta risco de segurança para si ou para os outros. 

- Iniciar as precauções necessárias para proteger o paciente ou outras pessoas em risco de danos 

físicos. 

- Monitorar e regular o nível de atividade e estimulação no ambiente de acordo com as necessidades 

do paciente.  

- Auxiliar o paciente a manter um ciclo normal de sono/vigília. 

- Monitorar o funcionamento cognitivo (p. ex., concentração, atenção, memória, capacidade de 

processar informação). 

- Auxiliar o paciente a monitorar conscientemente o humor. 

- Auxiliar o paciente a identificar pensamentos e sentimentos subjacentes à disfunção do humor. 

- Utilizar intervenções restritivas para gerenciar o comportamento inseguro ou impróprio, que não 

responde a intervenções de gestão de comportamentos menos restritivas. 

- Manejar ou tratar alucinações e/ou delírios que possam acompanhar transtorno de humor. 

- Administrar medicamentos estabilizadores do humor. 

- Monitorar paciente para efeitos colaterais dos medicamentos e impacto sobre o humor. 

- Tratar e/ou controlar os efeitos colaterais de medicamentos ou reações adversas de medicamentos 

usados para tratar transtornos de humor. 

Espiritualidade. Apoio Espiritual – 5420. 

- Usar ferramentas para monitorar e avaliar o bem-estar espiritual, conforme apropriado. 

- Encorajar o indivíduo a rever o passado e enfocar os eventos e relacionamentos que proporcionaram 

força e suporte espiritual. 

- Encorajar momentos de privacidade e tranqüilidade para as atividades espirituais. 

- Compartilhar a própria perspectiva espiritual, conforme apropriado. 

- Fornecer ao indivíduo música, literatura ou programas de rádio e TV espirituais. 

- Encorajar o uso de recursos espirituais, conforme desejado. 

- Fornecer os artigos espirituais desejados, conforme as preferências individuais. 

Classe S: Educação do Paciente 

Intervenções para facilitar a aprendizagem. 
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Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Educação em saúde. 

Ensino: 

Procedimento/Tratamento – 

5618. 

- Informar o(s) paciente(s)/pessoa(s) significativa(s) sobre quando e onde o procedimento/tratamento 

será realizado, conforme apropriado. 

- Informar o(s) paciente(s)/pessoa(s) significativa(s) sobre o tempo que o procedimento/tratamento 

deve durar. 

- Informar o(s) paciente(s)/pessoa(s) significativa(s) sobre quem realizará o procedimento/tratamento. 

- Determinar a experiência prévia do paciente e o nível de conhecimentos relacionados ao 

procedimento/tratamento. 

- Explicar a finalidade do procedimento/tratamento. 

- Descrever as atividades prévias ao procedimento/tratamento. 

- Explicar o procedimento/tratamento. 

- Obter consentimento informado do paciente/testemunha para o procedimento/ tratamento de acordo 

com a política da instituição, conforme apropriado. 

- Orientar o paciente sobre como colaborar/participar durante o procedimento/tratamento, conforme 

apropriado. 

- Discutir a necessidade de medidas especiais durante o procedimento/ tratamento, se apropriado. 

- Informar o paciente sob re como ele pode ajudar na recuperação. 

- Corrigir expectativas irrealistas quanto ao procedimento/tratamento, conforme apropriado. 

Classe T: Promoção do Conforto Psicológico 

Intervenções para promover o conforto, utilizando técnicas psicológicas. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Aflição, ansiedade, apreensão, 

medo, pânico. 
Redução da Ansiedade – 5820. 

- Utilizar abordagem calma e tranquilizadora. 

- Explicar todos os procedimentos, inclusive sensações que provavelmente serão vivenciadas durante 

o procedimento. 

- Permanecer com o paciente para promover segurança e diminuir o medo. 

- Encorajar a verbalização dos sentimentos, das percepções e dos medos. 

- Identificar mudanças no nível de ansiedade. 

- Auxiliar o paciente a identificar situações que precipitam a ansiedade. 

- Administrar medicamentos para reduzir a ansiedade, conforme apropriado. 

- Avaliar sinais verbais e não verbais de ansiedade. 

Domínio Segurança 

Cuidados que dão suporte à proteção contra danos. 

Classe U: Controle de Crises 

Intervenções para fornecer ajuda imediata em crises psicológicas e fisiológicas. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 
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Parada cardiorrespiratória. 
Ressuscitação Cardiopulmonar – 

6320. 

- Avaliar quanto à ausência de resposta do paciente para determinar a ação apropriada. 

- Disparar um código de acordo com o padrão da instituição. 

- Obter o desfibrilador externo automático (DEA). 

- Prender o DEA e implementar as ações especificadas. 

- Realizar ressuscitação cardiopulmonar (RCP) que enfoque nas compressões torácicas em adultos, 

conforme apropriado. 

- Minimizar o intervalo entre a interrupção das compressões torácicas e um choque, quando indicado. 

- Adaptar as ações de resgate para a causa mais provável da parada. 

- Monitorar a qualidade da RCP realizada. 

- Monitorar a resposta do paciente aos esforços de ressuscitação. 

- Usar inclinação da cabeça ou tração da mandíbula para manter as vias aéreas abertas. 

- Limpar as secreções orais, nasais e traqueais, quando possível, e sem interferir nas compressões 

torácicas, conforme apropriado. 

- Administrar ventilação manual quando possível e sem interromper as compressões torácicas, 

conforme apropriado. 

- Manter a pessoa a um monitor com ECG, após a desfibrilação. 

- Estabelecer acesso EV e administrar líquidos EV, conforme indicado. 

- Providenciar os medicamentos apropriados. 

- Obter ECG. 

- Interpretar o ECG e aplicar cardioversão ou desfibrilação conforme a necessidade. 

- Auxiliar na inserção do TET, conforme indicado. 

- Avaliar os sons respiratórios após a entubação para posicionamento adequado do TET. 

- Assegurar cuidado organizado após a parada cardíaca. 

- Documentar a sequência de eventos. 

Classe V: Controle de Riscos 

Intervenções para iniciar atividades de redução de risco e manter o monitoramento de risco ao longo do tempo. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Agitação psicomotora, 

analgesia, confusão mental, 

delirium, dor, medo, sedação. 

Controle do Delírio – 6440. 

- Identificar fatores etiológicos que causam delírio. 

- Iniciar terapias para reduzir ou eliminar os fatores que causam delírio. 

- Reconhecer e documentar o subtipo de motor do delírio. 

- Monitorar o estado neurológico. 

- Reconhecer os medos e os sentimentos do paciente. 

- Permitir que o paciente mantenha rituais que limitem a ansiedade. 

- Administrar medicamentos prescritos “se necessário” para ansiedade ou agitação, mas limitar 

aqueles com efeitos colaterais anticolinérgicos. 

- Reduzir sedação em geral, mas controlar a dor com analgésicos, conforme indicado. 
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- Remover estímulos sensoriais excessivos, quando possível. 

- Manter um ambiente bem iluminado que reduza contrastes agudos e sombras. 

- Manter um ambiente livre de riscos. 

- Utilizar restrições físicas, se necessário. 

- Informar o paciente sobre pessoa, lugar e tempo, conforme necessário. 

- Proporcionar um ambiente com pouca estimulação para o paciente no qual a desorientação seja 

aumentada pela superestimulação. 

Alucinações, desorientação. 
Controle das Alucinações – 

6510. 

- Estabelecer uma relação interpessoal, de confiança, com o paciente. 

- Monitorar e regular o nível de atividade e estímulo do ambiente. 

- Registrar os comportamentos do paciente que indicam alucinações. 

- Fornecer ao paciente oportunidade de discutir as alucinações. 

- Monitorar as alucinações para a presença de componentes violentos ou auto prejudiciais. 

- Incentivar o paciente a validar suas alucinações com pessoas confiáveis. 

- Evitar discutir com o paciente sobre a validade das alucinações. 

- Focar a discussão sobre sentimentos ocultos e não sobre o conteúdo das alucinações. 

- Fornecer mediações antipsicóticas e ansiolíticas na rotina e se necessário. 

- Monitorar o paciente para os efeitos colaterais das medicações e efeitos terapêuticos esperados. 

- Fornecer segurança e conforto ao paciente e acompanhante quando o paciente é incapaz de controlar 

seu comportamento. 

- Interromper ou diminuir a medicação que possa estar provocando as alucinações. 

- Envolver o paciente em atividades baseadas na realidade que possam distrair das alucinações. 

Antibioticoterapia, isolamento 

de contato. 
Controle de Infecção – 6540. 

- Isolar pessoas expostas a doenças notificáveis. 

- Posicionar em isolamento de prevenção designado, conforme apropriado. 

- Manter técnicas de isolamento, conforme apropriado. 

- Limitar números de visitantes. 

- Instituir precauções universais. 

- Administrar terapia com antibióticos, conforme apropriado. 

 Contenção mecânica. Contenção Física – 6580. 

- Obter solicitação médica, se necessário pela política da instituição, para utilizar uma intervenção 

fisicamente restritiva ou para reduzir seu uso. 

- Permitir um ambiente privado, ainda que adequadamente supervisionado em situações em que a 

dignidade do paciente possa ser diminuída pelo uso de restrição física. 

- Providenciar uma equipe de enfermagem suficiente para auxiliar na aplicação segura de 

equipamentos de restrição física ou restrições manuais. 

- Usar uma abordagem apropriada quando restringir manualmente o paciente em situações de 

emergência e durante transporte. 

- Identificar para o paciente e parentes quais são os comportamentos que necessitaram de intervenção. 
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- Explicar o procedimento, propósito e período de tempo da intervenção para o paciente e parentes de 

modo compreensível e com termos não punitivos. 

- Explicar ao paciente e parentes os comportamentos necessários para o término da intervenção. 

- Monitorar a resposta do paciente ao procedimento. 

- Evitar amarrar a restrição nos trilhos laterais do leito. 

- Fixar as restrições longe do alcance do paciente. 

- Fornecer conforto psicológico para o paciente, conforme a necessidade. 

- Administrar os medicamentos para ansiedade ou agitação. 

- Monitorar a condição da pele nos sítios de restrição. 

- Monitorar a cor, temperatura e sensação das extremidades restringidas de modo frequente. 

- Posicionar o paciente para facilitar o conforto e prevenir contra a aspiração e ruptura da pele. 

- Promover o movimento das extremidades nos pacientes com múltiplas restrições rodando a 

remoção/reaplicando de uma restrição de cada vez (conforme a segurança permitir). 

- Fornecer ao paciente dependente meios para pedir ajuda (p. ex., uma campainha ou fonte luminosa) 

quando o cuidador não está presente. 

- Avaliar as necessidades do paciente para intervenção restritiva continuada em intervalos regulares. 

- Remover gradualmente a restrição do paciente (i.e., uma de cada vez se forem utilizadas restrições 

de quatro pontos), conforme o autocontrole aumentar. 

- Monitorar a resposta do paciente sobre a remoção da restrição. 

- Documentar o motivo para uso de intervenção restritiva, resposta do paciente à intervenção, 

condições físicas do paciente, cuidados de enfermagem durante a intervenção e motivo para o término 

da intervenção. 

Alteração do padrão 

respiratório, apneia, arritmia, 

dessaturação, dispneia, 

disritmia, frequência cardídaca 

alterada, frequência respiratória 

alterada, hipertensão, 

hipertermia, hipoperfusão, 

hipotermia, hipotensão, 

hipóxia, instabilidade 

hemodinâmica, insuficiência 

respiratória, monitorização 

hemodinâmica, palidez cutânea, 

pressão arterial alterada, ruídos 

adventícios, saturação de 

Monitoração de Sinais Vitais – 

6680 

- Monitorar a pressão arterial, pulso, temperatura e estado respiratório, conforme apropriado. 

- Observar tendências e amplas oscilações na pressão arterial. 

- Monitorar a pressão arterial após a ingestão de medicamentos, se possível. 

- Aferir as pressões arteriais em ambos os braços e comparar, conforme apropriado. 

- Monitorar a pressão arterial, pulso e respirações antes, durante e após atividades, conforme 

apropriado. 

- Iniciar e manter um monitoramento contínuo da temperatura, conforme apropriado. 

- Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia. 

- Monitorar a presença e a qualidade dos pulsos. 

- Verificar os pulsos apical e radial simultaneamente e observar a diferença, conforme apropriado. 

- Monitorar quanto a pulso paradoxal. 

- Monitorar quanto a pulso alternante. 

- Monitorar quanto a aumento ou diminuição da pressão de pulso. 

- Monitorar ritmo e frequência cardíacos. 
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oxigênio alterada, sudorese, 

temperatura alterada. 

- Monitorar as bulhas cardíacas. 

- Monitorar frequência e ritmo respiratórios (p. ex., profundidade e simetria). 

- Monitorar sons pulmonares. 

- Monitorar a oximetria de pulso. 

- Monitorar ritmos respiratórios anormais (p. ex., Cheyne-Stokes, Kussmaul, Biot, apneia, ataxia, 

suspiros excessivos). 

- Monitorar a cor, temperatura e umidade da pele. 

- Monitorar quanto à cianose central e periférica. 

- Monitorar quanto ao baqueteamento digital. 

- Monitorar quanto à tríade de Cushing (p. ex., amplas pressões de pulso, bradicardia e aumento da 

pressão arterial sistólica). 

- Identificar possíveis causas de mudanças nos sinais vitais. 

Domínio Sistema de Saúde 

Cuidados que dão suporte ao uso efetivo do sistema de atendimento à saúde. 

Classe Y: Mediação do Sistema de Saúde 

Intervenções para facilitar a interface entre o paciente/família e o sistema de cuidados à saúde. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Preparos para alta e admissão. 
Cuidados na Admissão – 7310 

- Apresentar-se e informar seu papel na prestação de cuidados. 

- Orientar paciente/família/significantes quanto às expectativas do cuidado. 

- Oferecer privacidade ao paciente/família/significantes. 

- Levar paciente/família/significantes ao ambiente em que ficarão. 

- Orientar paciente/família/significantes sobre as instalações da instituição. 

- Obter o histórico de admissão hospitalar, incluindo doenças anteriores, medicações e alergias. 

- Realizar o exame físico de admissão, conforme apropriado. 

- Realizar a investigação de dados psicossocial de admissão, conforme apropriado. 

- Realizar a investigação de dados religiosos de admissão, conforme apropriado. 

- Realizar a investigação de riscos de admissão (p.ex., risco de quedas, teste de tuberculose, avaliação 

da pele). 

- Documentar informações pertinentes. 

- Manter a confidencialidade dos dados do paciente. 

- Elaborar o plano de cuidados do paciente, diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. 

- Implementar precauções de segurança, conforme apropriado. 

- Identificar o prontuário do paciente, porta do quarto e/ou cabeceira da cama, conforme apropriado. 

- Notificar o médico sobre a admissão e o estado do paciente. 

- Obter prescrição médica para o atendimento do paciente. 

Plano de Alta – 7370 - Auxiliar o paciente/família/significantes a se prepararem para a alta. 
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- Verificar a capacidade dos pacientes para a alta. 

- Colaborar com o médico, paciente/família/significantes e outros membros da equipe de saúde a 

planejar a continuidade dos cuidados de saúde. 

- Coordenar os esforços de diferentes provedores de cuidados à saúde para garantir uma alta oportuna. 

- Identificar a compreensão que o paciente e cuidador principal têm sobre o conhecimento ou 

habilidades necessários após a alta. 

- Identificar as necessidades de ensino do paciente para cuidados pós-alta. 

- Monitorar a prontidão para a alta. 

- Comunicar os planos de alta do paciente, conforme apropriado. 

- Documentar os planos de alta do paciente no prontuário. 

- Encorajar o autocuidado, conforme apropriado. 

- Organizar alta para o nível seguinte próximo de cuidado. 

- Coordenar os encaminhamentos relevantes às conexões entre provedores de cuidados à saúde. 

Classe a: Controle do Sistema de Saúde 

Intervenções para fornecer e aprimorar serviços de apoio à prestação de cuidados. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Análise dos exames 

laboratoriais. 

Interpretação de Dados 

Laboratoriais – 7690 

- Utilizar os de referência do laboratório que está realizando o (s) teste (s) específico (s). 

- Reconhecer fatores fisiológicos que podem afetar os valores laboratoriais, incluindo sexo, idade, 

gravidez, dieta (especialmente hidratação), hora do dia, nível de atividade estresse. 

- Reconhecer o efeito dos fármacos nos valores laboratoriais, incluindo medicamentos prescritos, bem 

como medicamentos de uso não controlado. 

- Anotar hora e local de coleta da amostra, conforme apropriado. 

- Utilizar níveis de pico de fármaco quando realizar o teste de toxicidade. 

- Reconhecer quais os níveis do fármaco que são úteis para demonstrar um nível terapêutico 

satisfatório. 

- Considerar as influências da farmacocinética (p. ex., meia-vida, pico, ligação as proteinase excreção) 

ao avaliar níveis de toxicidade e terapêuticos dos fármacos. 

- Compara os resultados dos testes com outro teste de laboratório e/ou diagnóstico. 

- Comparar os resultados com valores obtidos anteriormente de quando o paciente não estava doente 

(se disponível) para determinar os valores iniciais. 

- Monitorar os resultados sequenciais dos testes para observar tendências ou alterações 

macroscópicas. 

- Consultar referências/textos apropriados para implicação clínica de testes desconhecidos. 

- Realizar confirmação com muita atenção de resultados de testes com anormalidades grosseiras e de 

identificação de amostra, condição da amostra, e pronta entrega para o laboratório. 

- Reportar os resultados de testes de laboratório para o paciente, conforme apropriado. 
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- Informar imediatamente ao médico mudanças bruscas nos valores laboratoriais. 

- Informar valores críticos (conforme determinado pela instituição) imediatamente ao médico. 

- Analisar se os resultados obtidos são consistentes com o comportamento e o estado clínico do 

paciente. 

Transporte extra UTI. 
Transporte: Intra-Hospitalar – 

7892 

- Facilitar a coordenação e comunicação pré-transporte. 

- Obter ordem médica antes do transporte, conforme apropriado. 

- Determinar a quantidade e o tipo de assistência necessários. 

- Providenciar pessoal adequado para ajudar no transporte. 

- Providenciar equipamento adequado para auxiliar no transporte. 

- Discutir a necessidade de realocação com o paciente e pessoas significativas. 

- Auxiliar o paciente a receber todos os cuidados necessários (p. ex., higiene pessoal, recolhimento 

de pertences) antes de realizar a transferência, conforme apropriado. 

- Certificar-se de que as novas acomodações do paciente estão prontas. 

- Mover o paciente utilizando os equipamentos requeridos, se necessário. 

- Usar uma maca ou cama para mover o paciente fraco, ferido ou cirúrgico de uma área para outra. 

- Usar uma cadeira de rodas para mover um paciente incapaz de andar. 

- Monitorar conforme apropriado durante o transporte. 

- Realizar passagem de caso clínico sobre o paciente para o local de recepção, conforme apropriado. 

- Documentar informações pertinentes relacionadas ao transporte. 

- Remover os paciente em situação de emergência, tais como incêndio, furacão ou tornado, de acordo 

com plano de desastre da instituição. 

Classe b: Controle das Informações 

Intervenções para facilitar a comunicação sobre cuidados à saúde. 

Indicadores Clínicos Intervenções de Enfermagem Atividades 

Evolução/anotação de 

enfermagem. 
Documentação – 7920 

- Registrar os achados completos da avaliação no registro inicial. 

- Documentar as avaliações, diagnósticos, intervenções e resultados de assistência do cuidado de 

enfermagem realizado. 

- Utilizar as diretrizes dos padrões de prática para documentação da instituição. 

- Utilizar formato padronizado, sistemático e prescrito necessário/requerido pela instituição. 

- Registrar no prontuário as avaliações iniciais e atividades de cuidado utilizando 

formulários/planilhas específicos da instituição. 

- Registrar todos os dados o mais rapidamente possível. 

- Evitar duplicação de informações no registro. 

- Registrar a data e hora exatas dos procedimentos ou consultas de outros prestadores de saúde. 

- Descrever os comportamentos do paciente objetiva e precisamente. 

- Documentar e relatar situações de abuso de adulto ou crianças, de acordo com a lei. 
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- Documentar a utilização de equipamentos ou suprimentos importantes, conforme apropriado. 

- Registrar as avaliações contínuas, conforme apropriado. 

- Registrar a reposta do paciente às intervenções de enfermagem. 

- Documentar que o médico foi notificado quanto à mudança no estado do paciente. 

- Registrar no prontuário os desvios dos resultados esperados, conforme apropriado. 

- Registrar o uso de medidas de segurança, como grades laterais, conforme apropriado. 

- Registrar o comportamento específico do paciente utilizando as palavras exatas do mesmo. 

- Registrar o envolvimento de significantes, conforme apropriado. 

- Registrar a resolução/estado dos problemas identificados. 

- Garantir que o registro esteja completo no momento da alta, conforme apropriado. 

- Assinar o registro, usando a assinatura e titulação legais. 

- Manter a confidencialidade do registro. 

- Utilizar os dados documentados para a garantia de qualidade e acreditação. 
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