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1 APRESENTAÇÃO



A elaboração deste guia foi motivada pela dissertação de 
mestrado da Enf. Ms. Nilza Martins Ravazoli Brito, sob 

orientação do Prof. Dr. Rodrigo Jensen, ao construir um 
Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem (CDME) 

para unidade de internação clínica. O CDME foi apoiado 
no referencial teórico das Necessidades Humanas 
Básicas e nos sistemas de classificações de enfermagem 
NANDA Internacional e Classificação das 
Intervenções de Enfermagem – NIC; sistemas estes 
reconhecidos internacionalmente na construção de 
sistemas de informação para a enfermagem.

Acredita-se que o CDME construído atenda as 
necessidades de registros de enfermagem para 
unidade de internação clínica e favoreça a 
construção de Registros Eletrônicos de Saúde 
confiáveis e de maior qualidade.

Os registros de enfermagem e uso de classificações 
contribui para o reconhecimento do papel do 

enfermeiro no cuidado em saúde. A visibilidade dos 
serviços de enfermagem estão intimamente 

relacionadas à forma de registro do Processo de 
Enfermagem, e quando apoiado em classificações de 

enfermagem podem estimular o pensamento crítico e 
contribuir à qualidade da assistência.

Este guia traz em seu conteúdo informações relevantes sobre 
o Processo de enfermagem, o modelo teórico das Necessidades 

Humanas Básicas de Wanda Horta, as classificações em 
enfermagem e apresenta um CDME para internação clínica.
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2 INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

1.1 Processo de enfermagem

	 Para que os conceitos das teorias de enfermagem sejam aplicados na prática, é 
necessária a utilização de uma metodologia para organizar e realizar o cuidado pautado em 
princípios da ciência em enfermagem. O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta 
que permite a aplicação das teorias de enfermagem na prática clínica (2).

 O PE auxilia o enfermeiro a organizar e priorizar o cuidado, manter o foco e formar 
hábitos de raciocínio clínico; suas características promovem o pensamento crítico. O PE 
deve ser cíclico, intencional, organizado, humanístico, sistemático dinâmico, focalizado em 
resultados, pró-ativo com foco no problema e nos fatores de riscos e também baseado em 
evidências (3).

Segundo a American Nurses Association (ANA), o PE sustenta praticamente todos os modelos 
de cuidado, forma a base para a tomada de decisão e é modelo de pensamento crítico, 
visando à promoção de um nível competente de cuidado de enfermagem. É uma ferramenta 
de apoio aos padrões de enfermagem e constitui a base necessária para o aprendizado de 
outros modelos (3). 

O PE é a primeira ferramenta que se deve aprender para “pensar como um enfermeiro”. O 
PE integra o que outros profissionais de saúde fazem, abrangendo problemas clínicos, o 
impacto dos planos de tratamento propostos ao paciente, na promoção da saúde e no 
bem-estar (3).

Sabe-se que a aplicação desta ferramenta favorece a consolidação da profissão de 
enfermagem e a visibilidade às ações desempenhadas pelo enfermeiro e oferece subsídios 
para o desenvolvimento do conhecimento da profissão (4). Oferece respaldo científico, 
segurança e direcionamento às atividades realizadas, dando credibilidade à enfermagem e 
maior autonomia, contribuindo na redefinição do seu espaço de atuação (5). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução 358/2009, que 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do PE, 
propõe que este deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. O 
PE organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são: 
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coleta de dados de enfermagem (histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, 
planejamento, implementação e a avaliação de enfermagem 6. 

A coleta de dados de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, 
realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção 
de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em 
um dado momento do processo saúde e doença (6).

O diagnóstico de enfermagem é definido como um processo de interpretação e 
agrupamento dos dados coletados, e representam, com mais exatidão, as respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana; constitui a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados (6). 

Lunney (7) e Alfaro-Lefevre (3) ainda definem o diagnóstico de enfermagem como um 
julgamento clínico sobre as respostas atuais ou potenciais que indivíduos, famílias ou 
comunidades apresentam a problemas de saúde e a processos de vida. Os enfermeiros usam 
o julgamento clínico para dar sentido aos dados coletados, determinando diagnósticos.

O planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e 
das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana. A implementação é definida como a realização das ações 
ou intervenções determinadas na etapa de planejamento (6). 

As intervenções de enfermagem são conceitos implementados por um conjunto de 
atividades de enfermagem, voltadas às soluções de problemas reais ou potenciais de 
cuidado de saúde; a NIC é um ordenamento ou estruturação das atividades de enfermagem 
em conjuntos com base em suas relações e tem uma organização sistemática, considerada 
um arcabouço conceitual (8). 

A avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, para determinar se 
as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação 
da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do PE (6).

O COFEN determina que o PE deve basear-se num suporte teórico que oriente a coleta de 
dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou 
intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de 
enfermagem alcançados. Cabe ao enfermeiro a liderança na execução e avaliação do PE 
(6). 
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Diante das justificativas legais, políticas e filosóficas de se organizar o cuidado profissional 
em saúde, os enfermeiros devem estar apoiados em teorias de enfermagem e utilizar 
sistemas de classificações de enfermagem. Esta representação pelas teorias de enfermagem 
tem como objetivo definir, caracterizar e explicar, a partir da seleção e interrelação 
conceitual, os fenômenos que configuram o domínio de interesse da profissão (9). 

1.2 Modelo conceitual de Wanda A. Horta

Uma das teorias de destaque no cenário brasileiro parte do modelo conceitual de Wanda A. 
Horta, que se fundamenta em uma abordagem humanística e empírica, a partir da teoria da 
motivação humana de Abraham Maslow e João Mohana (10). 

A ciência da enfermagem considera as Necessidades Humanas Básicas (NHB) como um 
estado de tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios 
hemodinâmicos dos fenômenos vitais. São condições que o indivíduo, família ou 
coletividade apresentam decorrentes do desequilíbrio de suas necessidades básicas, que 
exijam uma resolução, podendo ser aparentes, conscientes, verbalizadas ou não, geralmente 
se manifestam por sinais e sintomas e são denominadas como problemas de enfermagem. 
As necessidades são universais e se manifestam de maneiras diferentes no indivíduo, 
influenciada por características humanas, tais como: individualidade, idade, sexo, cultura, 
escolaridade, fatores socioeconômicos, ciclo saúde e doença e o ambiente (10). As 
categorias da Teoria das Necessidades Humanas Básicas são apresentadas na Figura 1.
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Tendo em vista que a enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano e torná-lo 
independente, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde, a 
metodologia assistencial deve ser proposta considerando o PE, que visa à assistência às 
necessidades do ser humano (10).

A utilização de linguagem padronizada, favorece a comunicação entre os profissionais (11). 
O uso de uma classificação de enfermagem fornece uma linguagem padronizada, assim 
como definições e conceitos dos fenômenos da enfermagem, garantindo qualidade na 
comunicação verbal, escrita e nos registros eletrônicos de saúde.

1.3 Sistemas de classificações em enfermagem

Sistemas de classificação em enfermagem são conhecimentos estruturados e possibilitam 
uma linguagem organizada para o cuidado. O movimento das classificações surgiu na 
década de 1970, trazendo desafios na elaboração do PE, por requererem uma 
reorganização no raciocínio clínico (12).
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Os sistemas de classificações NANDA Internacional (NANDA-I), para diagnósticos de 
enfermagem, a Classificação das Intervenções de Enfermagem - Nursing Interventions 
Classification (NIC) e Classificação dos Resultados de Enfermagem - Nursing Outcomes 
Classification (NOC) são reconhecidos pela ANA e formam a aliança NNN (13).

A NANDA-I fornece uma estrutura de apoio à decisão clínica e a um raciocínio clínico 
seguro, por meio das suas definições padronizadas e critérios de avaliação baseadas em 
evidências (14). A taxonomia III da NANDA-I, ainda em desenvolvimento (15), oferece 
equivalência em número de domínios e classes aproximadas às classificações NIC e NOC 
(Figura 2).

Figura 2 – Domínios e classes da Taxonomia III da NANDA Internacional

Os sete domínios da taxonomia III são embasados em áreas importantes da enfermagem 
como:

1. Aspectos da vida humana, presentes nos domínios: fisiológico (respectivo a estruturas 
anatômicas e processos fisiológicos essenciais à saúde humana); mental (respectivo a 
processos e padrões mentais essenciais à saúde humana); existencial (relativo a 
experiências e percepções de vida essenciais à saúde humana).
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2. Capacidade e vulnerabilidade humana, presentes nos domínios: funcional (processos 
do ciclo de vida, funções básicas e habilidades essenciais à saúde humana); segurança 
(características de comportamentos de risco, riscos à saúde e perigos do meio ambiente).

3. Influências na saúde humana ou questões de saúde em si presentes nos domínios: 
família (processos reprodutivos e familiares e papéis familiares); e ambiente (sistema de 
saúde e processos de atendimento de saúde) (15).

A NIC é uma classificação padronizada de intervenções abrangentes, baseada na 
investigação do que os enfermeiros realizam e em pesquisa multimetodológica, que refletem 
a prática clínica atual; é útil para documentação clínica, comunicação dos cuidados em 
diferentes contextos, integração de dados em sistemas e configurações, medição da 
produtividade, avaliação de competências. É crescente sua inclusão em sistemas de 
informação (Figura 3) (16).

Figura 3 – Domínios e classes da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) 
(16). 

Estudos apontam que tanto na enfermagem internacional quanto na enfermagem brasileira 
a NANDA-I, NIC e NOC destacam-se como as classificações mais utilizadas atualmente 
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pelos enfermeiros e vêm mostrando os mais fortes e notáveis padrões de sustentabilidade 
(17, 18).

Enfermeiros têm papel importante na garantia da segurança do paciente, na qual oferecem 
serviços à saúde; portanto, é primordial o uso de instrumentos de registros da assistência de 
enfermagem, evidenciando os achados clínicos, as ações executadas e os resultados 
alcançados. O enfermeiro deve ter foco na segurança e ser capaz de identificar e prevenir 
complicações do paciente. O uso de classificações pode facilitar a comunicação entre pares 
tanto no ensino como na prática assistencial e a identificação de fenômenos de enfermagem 
na prática clínica (19).

A adoção de um sistema de classificação na prática de cuidado, aliada à utilização dos 
recursos tecnológicos, ainda é um dos principais desafios para os profissionais da 
enfermagem. A aliança destes recursos favorece a documentação do PE, a comunicação 
entre os pares e o processo de tomada de decisão do enfermeiro; e ainda contribui para o 
avanço da ciência da enfermagem por meio do desenvolvimento, atualização e disseminação 
de novas experiências e conhecimentos (17).

1.4 Registros Eletrônicos em Saúde

Segundo a Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) o Registro 
Eletrônico de Saúde (RES) é um registro eletrônico longitudinal de informações de saúde 
do paciente, registrado e acessado por prestadores de cuidados de saúde em encontros com 
o paciente, gerados em um ou mais ambientes de prestação de cuidados, internação aguda e 
ambulatórios. Incluem-se nesta informação dados demográficos do paciente, informações 
de saúde, problemas, medicamentos, sinais vitais, história médica, vacinações, dados 
laboratoriais e relatórios de radiologia (20).

 Sabe-se que os RES têm proporcionado melhoria na qualidade das informações, bem 
como agilidade na execução desta tarefa. Os enfermeiros podem fazer uso desta ferramenta 
e estruturar bancos de dados referentes ao PE; estes são exclusivamente responsáveis por 
determinar os dados de enfermagem essenciais aos registros eletrônicos, bem como as 
terminologias utilizadas para transmitir esses dados, considerando o conjunto de 
conhecimentos de enfermagem (21).

Os RES trazem para o enfermeiro facilidades e viabilizam a organização e gestão das 
informações, pela disponibilidade de dados em tempo real, além de assegurem respaldo 
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ético e legal. Quando bem implantados, impactam o ambiente da prática assistencial, 
otimizam o tempo de documentação e reduzem a carga de trabalho na documentação, 
possibilitando um tempo maior para assistência e avaliação dos resultados assistenciais 
(22). 

O Ministério da saúde (MS), por meio da Portaria nº 2.073 de 2011, regulamenta o uso de 
padrões de interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de informação no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pautado no modelo de referência da 
OpenEHR. Estes padrões são o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações 
técnicas que disciplinam o intercâmbio de informações (23).

1.5 Conjunto de dados mínimos de enfermagem

O Nursing Minimum Data Set (NMDS) foi derivado do conceito do Uniform Minimum 
Health Data Set (UMHDS), estabelecido em 1983 pelo Health Information Policy Council do 
Department of Health and Human Services dos Estados Unidos, definido como: “um conjunto 
de itens de informação com definições e categorias uniformes sobre dimensões ou aspectos 
específicos do sistema de cuidado em saúde, que atende as necessidades essenciais de 
múltiplos usuários de dados” (24, 25).

O NMDS fornece uma estrutura básica para identificar os dados necessários para delinear 
cuidados de enfermagem e características relevantes dos pacientes. A estrutura e a 
padronização de dados são essenciais para a correta utilização de RES, objetivando gerar 
informações significativas que possam ser compartilhadas por via eletrônica ou trocadas 
entre diferentes cenários e com diferentes prestadores de cuidados de saúde (26).

O NMDS fornece a estrutura e a identificação dos elementos de dados de enfermagem ao 
RES que são os seguintes: elementos de cuidados de enfermagem (Diagnósticos de 
enfermagem, Intervenções de Enfermagem, Resultados de Enfermagem, Nível de 
Enfermagem); elementos de pacientes (número da identidade pessoal, data de nascimento, 
gênero, raça e etnia, residência); elementos dos provedores de serviços (identificador de 
acesso exclusivo, número de registro de saúde exclusivo, identificador único de provedor 
de saúde, data de entrada hospitalar, data de alta hospitalar, destino do paciente, 
responsável legal pelo paciente) (26).

Os registros eletrônicos devem ser estruturados com um conjunto mínimo de dados e com o 
uso de sistemas de classificação de enfermagem, para proporcionar a construção de 
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sistemas de apoio à decisão clínica na área da saúde 22. Para Spigolon e Moro 27 conjuntos 
de dados de enfermagem são fundamentais no planejamento dos serviços, viabilizando a 
construção de bases para o desenvolvimento do conhecimento e ainda a possibilidade de 
avaliação da prática de enfermagem, o que contribui para determinar o papel do enfermeiro 
nos mais variados cenários da prática clínica. 
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3 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE 
DADOS MÍNIMOS DE ENFERMAGEM



2. CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS MÍNIMOS DE ENFERMAGEM

O CDME para unidade de internação clínica foi construído a partir da realidade de uma 
unidade de Clínica Médica de um hospital público do interior do Estado de São Paulo; de 
grande porte, nível terciário de atendimento.

O hospital tem um sistema de informação com Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 
que utiliza a linguagem de programação Java e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
– SGBD Oracle.

A construção do CDME percorreu quatro etapas, descritas a seguir.

Na primeira etapa foi realizada a análise documental dos formulários impressos e telas 
eletrônicas utilizados na unidade de clínica médica para registros de enfermagem, na 
instituição em questão. Destaca-se que não foram acessadas informações do paciente, 
apenas consultados os instrumentos de registros utilizados na unidade. 

Na segunda etapa houve a participação dos enfermeiros do local do estudo em quatro 
oficinas. Nestas oficinas foram analisados os dados existentes nos impressos e telas 
eletrônicas e determinou-se o conjunto de dados mínimos pertinentes à assistência de 
enfermagem.

Na terceira etapa foi realizado o mapeamento cruzado dos itens de prescrição de 
enfermagem da unidade com as intervenções, classes e domínios da NIC e validado o 
mapeamento cruzado por especialistas em PE. 

Na quarta etapa foi construído o CDME para RES com base nos dados levantados nas 
etapas de análise documental, oficinas de trabalho com os enfermeiros e no mapeamento e 
validação dos itens de prescrição.

	 Partindo dos resultados das oficinas os pesquisadores construíram um instrumento de 
CDME para registro de enfermagem, contemplando: Parte I - coleta de dados para 
admissão; Parte II - problemas de enfermagem e diagnósticos de enfermagem com 
respectivos códigos, domínios e classes da Taxonomia III da NANDA-I; Parte III – 
indicadores de evolução de diagnósticos de enfermagem e resumo clínico; Parte IV – 
ligação de diagnósticos de enfermagem com intervenções, segundo sugestões do sistema de 
classificação das ligações NNN e relação dos itens de prescrição com os diagnósticos; e 
Parte V – itens de prescrição de enfermagem mapeados segundo intervenções da NIC.
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	 A Parte I (Coleta de dados de admissão) foi construída considerando elementos de 
identificação pessoal e elementos do sistema de saúde. Elementos da assistência relacionados 
à condição atual de saúde; informações sobre uso de medicamentos (medicamento, dose, via, 
frequência e último medicamento tomado); informações sobre os pertences do paciente na 
admissão, estes dados são julgados pelos enfermeiros como sendo fundamentais à admissão 
do paciente.

	 Parte II (Problemas de enfermagem e diagnósticos de enfermagem com respectivos 
códigos, domínios e classes da Taxonomia III da NANDA-I versão 2015-2017) foi 
construída baseada nos dados discutidos nas oficinas. Foram utilizados termos referentes a 
problemas de enfermagem (dados inferidos e informações relacionadas à avaliação física, 
avaliação de sinais vitais e outros dados avaliados por enfermeiros) com perguntas onde o 
enfermeiro possa indicar se há problemas e relacioná-los à lista dos possíveis diagnósticos 
dos domínios e classes correspondentes. A organização dos dados e diagnósticos por 
domínios e classes auxiliam o raciocínio clínico do enfermeiro e facilita os registros no 
sistema de informação.

	 A parte III (Indicadores de evolução de diagnósticos de enfermagem) é espaço 
destinado ao registro do estado diagnóstico. O enfermeiro usa o indicador “Presente” 
quando o diagnóstico é evidenciado e “Melhorado, Piorado, Inalterado e Resolvido” 
indicando a evolução do diagnóstico de enfermagem. O espaço “Resumo Clínico” é 
destinado para o enfermeiro descrever em linguagem livre o resumo da condição clínica do 
paciente.

	 A parte IV (Ligação de diagnósticos de enfermagem com intervenções segundo a 
ligação NNN) contempla a lista de diagnóstico de enfermagem gerada na oficina com os 
respectivos códigos, domínios e classes da Taxonomia III da NANDA-I (versão 2015-2017) 
e a lista de intervenções mapeada e validada e respectivos códigos, sugerida aos diagnósticos 
segundo a ligação NNN. A busca foi realizada localizando o diagnóstico, seguido da 
localização das intervenções sugeridas, quando a classificação não apresentava sugestão das 
intervenções mapeadas; estas foram consideradas com vistas para o foco do cuidado dos 
itens de prescrição para o diagnóstico. Nesta parte, algumas intervenções estão repetidas em 
diferentes domínios e classes por conterem ações que podem ser prescritas ou realizadas 
pelos enfermeiros para diferentes diagnósticos de enfermagem.

	 Na Parte V (Itens de prescrição de enfermagem mapeados segundo intervenções de 
enfermagem da NIC) foram descritos os itens de prescrição de enfermagem, mantidos na 
estrutura da taxonomia da NIC, conforme mapeamento cruzado e validação dos itens à 
classificação NIC.
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4 CONJUNTO DE DADOS MÍNIMOS DE 
EMFERMAGEM PARA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO CLÍNICA



3. CONJUNTO DE DADOS MÍNIMOS DE ENFERMAGEM PARA UNIDADE 
DE INTERNAÇÃO CLÍNICA

O CDME construído para unidade de internação clínica é apresentado na Figura 4.
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