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Anexo 1 – Questionário sobre o nível de sensibilidade aos cuidados de enfermagem dos 

diferentes Focos de atenção da prática. 

Resumos Mínimos de Dados de Enfermagem 

Caro colega, 

Este questionário insere-se no âmbito do projecto de investigação – “Resumos Mínimos 

de Dados de Enfermagem em Portugal” - , o qual resulta de uma parceria entre a 

Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Sistemas de Informação de 

Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de S. João e a Administração 

Regional de Saúde do Norte. Este projecto, que decorre na região Norte de Portugal, 

visa, também, constituir-se como substrato para a concretização do nosso Doutoramento 

em Ciências de Enfermagem, no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da 

Universidade do Porto. 

Na sequência da pesquisa que delineamos, importa-nos conhecer a opinião e perspectiva 

dos enfermeiros, que exercem no contexto da acção das práticas de Enfermagem, sobre 

o “nível de sensibilidade aos cuidados de enfermagem” de diferentes aspectos da 

saúde das pessoas, grupos ou comunidades. 

Nesta linha, importa esclarecer sobre aquilo que entendemos por “sensibilidade aos 

cuidados de enfermagem que dependem da decisão e concepção do enfermeiro”. Este 

conceito foi explorado pelo Iowa Outcomes Project (Johnson e Mass, 1997) no programa 

de desenvolvimento de uma das classificações de resultados em enfermagem mais 

difundida – NOC – Nursing Sensitive Outcomes Classification. Assim, e à luz daquilo que 

emergiu com este estudo, podemos considerar como aspectos de saúde com alta 

sensibilidade aos cuidados de enfermagem (que dependem da decisão do enfermeiro) 

domínios em que haja: 

• Evidência que as intervenções de enfermagem, resultantes da decisão do 

enfermeiro, produzem o resultado desejado; 

• Evidência que as intervenções de enfermagem, resultantes da decisão do 

enfermeiro, são implementadas com a intenção de produzir o resultado 

desejado; 

• Evidência que as intervenções de enfermagem, resultantes da decisão do 

enfermeiro, produzem uma melhoria significativa nos resultados ou 

impedem a sua deterioração; 

• Evidência que as intervenções de enfermagem, resultantes da decisão do 

enfermeiro, foram implementadas antes da ocorrência dos resultados 
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desejados; 

• Evidência que as intervenções de enfermagem, resultantes da decisão do 

enfermeiro e que produzem os resultados desejados, se inserem no âmbito 

do mandato social com que a enfermagem (no caso, Portuguesa) está 

investida. 

(adaptado de, NOC, 1997, p. 24) 

Devemos, ainda, salientar que o conceito de sensibilidade que ilumina esta pesquisa, de 

acordo com os critérios a que no último parágrafo aludimos, não guarda nenhuma relação 

causal com a frequência com que determinado aspecto de saúde se apresenta nos 

diferentes contextos. 

Do ponto de vista da organização deste questionário, na primeira parte, solicitamos-lhe 

alguns dados “pessoais”.  Na segunda parte deste instrumento sugerimos que, tendo em 

consideração a particularidade do contexto onde actualmente exerce funções, se 

pronuncie sobre um conjunto de aspectos da saúde das pessoas e/ou grupos 

frequentemente documentados nos Sistemas de Informação de Enfermagem. Para isso, 

em cada uma das questões fechadas, utilize um e só um dos 7 espaços situado entre 

os diferenciais semânticos – “Alta Sensibilidade” e “Baixa Sensibilidade”. Assim, 

deverá assinalar com uma cruz o “nível de sensibilidade aos cuidados de 

enfermagem” de cada um dos aspectos de saúde apresentados.  

No espaço destinado a Não aplicável deve assinalar apenas os aspectos de saúde que 

não são relevantes no contexto onde exerce funções. Assim, e a título de exemplo, se o 

Trabalho de parto for um domínio que não se aplica ao seu contexto, basta assinalar 

com uma cruz – Não aplicável – dispensando-se, naturalmente, a sua opinião relativa ao 

grau de sensibilidade aos cuidados de enfermagem deste aspecto de saúde. 

Agradecemos-lhe, desde já, deixando em aberto uma porta para posteriores consultas.  

 

Parte I 

Idade:______ anos;  Tempo de Serviço:_______ anos 

 

Titulo Profissional: Enfermeiro:____    Enfermeiro Especialista:_____ 

em:_________________________ 

Enfermeiro Chefe:_____    Enfermeiro Supervisor:_____   Enfermeiro Director:_____ 
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Serviço onde actualmente exerce 

funções:___________________________________________________ 

Parte II 

Nota: Aqui, recomendamos a leitura atenta de cada uma das definições dos diferentes 

aspectos de saúde sugeridos. 

 

Dispneia – movimento laborioso da entrada e saída do 

ar dos pulmões, com desconforto e esforço crescente e 

falta de ar, associado a insuficiência de oxigénio no 

sangue circulante, adejo nasal, alterações na 

profundidade respiratória, sons respiratórios adventícios, 

sibilos, estertores, roncos, ressonância dos sons à 

percussão, uso dos músculos acessórios, restrição dos 

movimentos torácicos, expiração com lábios franzidos, 

frémito e sensação de desconforto. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ortopneia – falta de ar quando deitado em posição 

dorsal recumbente ou supina 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Limpeza das vias aéreas – processo de manter aberta 

ao fluxo do ar uma passagem tubular que vem desde a 

boca, passando pela traqueia e brônquios até aos 

pulmões, capacidade de limpar as secreções ou 

obstruções do tracto respiratório, de modo a manter a 

permeabilidade das vias aéreas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Expectorar – expulsão do muco, material mucopurulento 

ou líquidos, da traqueia, brônquios e pulmões, por meio 

da tosse ou escarro. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Tossir – expulsão súbita do ar dos pulmões após uma 

inspiração profunda e encerramento da glote; reflexo de 

protecção para limpar as vias aéreas associado a 

irritação das mesmas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Aspiração – inalação de substâncias provenientes do 

exterior ou do estômago para as vias aéreas inferiores.   

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Asfixia – interferência com a entrada do ar nos pulmões, 

cessação da respiração e sufocação. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Arritmia – variação do ritmo normal da contracção 

auricular e ventricular do miocárdio, associada à função 

“pacemaker” do nódulo sino-auricular. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Hipertensão – bombagem do sangue através dos vasos 

sanguíneos com pressão superior à normal. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Hipotensão – bombagem do sangue através dos vasos 

sanguíneos com pressão inferior à normal. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Perfusão dos tecidos – movimento do sangue através 

dos tecidos periféricos para fornecimento de oxigénio, 

líquidos e nutrientes a nível celular, associado à 

temperatura e cor da pele, à diminuição do pulso arterial, 

a alterações na pressão sanguínea arterial, à 

cicatrização de feridas e ao crescimento dos pelos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Hemorragia – perda de uma grande quantidade de 

sangue num curto período de tempo, externa ou 

internamente, associada a sangramento arterial, venoso 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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ou capilar.  

Não aplicável: ___ 

Hipertermia – diminuição da capacidade de regular o 

termostato interno, acompanhada de aumento da 

temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e 

cefaleia associada com a disfunção do sistema nervoso 

central ou do sistema endócrino, choque pelo calor, ou 

introdução artificial de elevadas temperaturas corporais, 

por razões terapêuticas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Hipotermia – diminuição da capacidade de regular o 

termostato interno, temperatura corporal reduzida, pele 

fria, pálida e seca, tremores, preenchimento capilar lento, 

taquicardia, leitos ungueais cianosados, hipertensão, 

piloerecção associada a exposição prolongada ao frio, 

disfunção do sistema nervoso central ou do sistema 

endócrino em condições de frio ou introdução artificial de 

temperaturas corporais anormalmente baixas por razões 

terapêuticas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Febre – elevação anormal da temperatura corporal com 

alteração do centro termorregulador do termostato 

interno, associado a um aumento da frequência 

respiratória, aumento da actividade metabólica, 

taquicardia com pulso fraco ou cheio e com ressalto, 

agitação, cefaleia ou confusão; a subida rápida da febre 

é acompanhada por calafrios, tremores, arrepios, pele 

pálida e seca; a crise ou queda da febre é acompanhada 

por pele quente e ruborizada e de suor. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Sucção – ingestão de líquidos pela boca utilizando os 

músculos dos lábios e a língua, por exemplo, o leite da 

mama ou o líquido por biberão.  

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Mastigação – decomposição mecânica dos alimentos, 

na boca, esmagando-os com os dentes e os movimentos 

da língua. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Deglutição – passagem dos líquidos e dos alimentos 

fragmentados, pelo movimento da língua e dos 

músculos, da boca e para o estômago através da 

orofaringe e esófago. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Absorção – incorporação e dissolução dos alimentos e 

dos nutrientes convertidos em moléculas alimentares 

através de e para os tecidos do tubo digestivo. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Vómito – expulsar ou trazer de volta alimentos 

processados ou conteúdo gástrico através do esófago e 

da boca. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Desidratação – desequilíbrio de volume de líquidos ou 

perda de líquidos orgânicos acompanhada de diminuição 

do débito urinário, urina concentrada, alteração dos 

electrólitos, diminuição do turgor da pele, pele vermelha 

e seca, acinzentada e fria, mucosas secas, língua 

saburrosa, aumento da temperatura corporal, aumento 

da pressão sanguínea, pulso periférico rápido e fraco, 

aumento da frequência respiratória, globos oculares 

afundados e moles, afundamento das fontanelas (em 

crianças RN e lactentes), irritabilidade e confusão. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Edema – excessiva acumulação de líquidos orgânicos 

nos espaços tecidulares ou retenção de líquidos nas 

zonas de declive, tais como: tumefacção dos tecidos 

periféricos dos membros inferiores na posição de pé, 

tumefacção da região lombar na posição supina, edema 

central acompanhado de respiração superficial, alteração 

do padrão respiratório ou sons respiratórios anormais.  

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Lactação - processo de síntese e secreção do leite 

materno pelas glândulas mamárias da mulher; o leite 

humano, que contém hidratos de carbono, proteínas, 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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gordura em suspensão, vitaminas e minerais, é  o 

alimento base para recém-nascidos e lactentes. 

 

Não aplicável: ___ 

Incontinência intestinal - fluxo involuntário e defecação 

incontrolada de fezes, associada a um relaxamento 

inadequado, pouco ou nenhum exercício, fraca nutrição, 

tensão neuromuscular relacionada com esforço ou 

défices músculo-esqueléticos e doenças. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Diarreia - fluxo e defecação de fezes soltas, líquidas, 

não moldadas, aumento de frequência de dejecções, 

acompanhada de aumento dos ruídos intestinais, cólicas 

e urgência na defecação. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Obstipação - emissão de fezes duras e moldadas, 

diminuição da frequência de eliminação, diminuição da 

quantidade de fezes, diminuição dos ruídos intestinais, 

dor e distensão abdominal, massa abdominal palpável, 

esforço para evacuar, náuseas acompanhadas por 

cefaleias e diminuição do apetite. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Impactação - ausência de emissão de fezes, evacuação 

dolorosa, sensação de pressão e preenchimento rectal, 

massa palpável ou colecção de fezes endurecidas no 

recto. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Incontinência de stress - perda involuntária de 

pequenas quantidades de urina ou gotejamento de urina 

que ocorre em relação com o aumento da pressão 

abdominal, associada ao espirro, riso, levantar pesos, 

saltar, correr ou fazer exercício. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Incontinência reflexa - perda involuntária de urina em  

intervalos relativamente previsíveis ao atingir um  volume 

específico da bexiga. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Incontinência por redução do tempo de alerta - perda 

involuntária de urina logo após  uma forte sensação de 

Alta                                            Baixa 
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urgência para esvaziar a bexiga. Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Incontinência funcional - contracções vesicais 

suficientemente fortes para provocar perda de urina 

antes de atingir o  receptáculo apropriado. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Retenção urinária - acumulação involuntária de urina na 

bexiga, esvaziamento incompleto da bexiga  associado a 

perda da sua função muscular, efeitos secundários da 

medicação narcótica ou lesão da bexiga. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Pele seca - epiderme áspera, escamosa ou 

descamativa, pouco húmida, com risco de estalar, 

principalmente  nas mãos, pés e sobre as proeminências 

ósseas,  como cotovelos e joelhos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Membrana mucosa - camadas de revestimento natural, 

sem queratina, na superfície interior do corpo, forrando 

cavidades ou canais que abrem para o exterior do corpo; 

incluem as mucosas da boca, nariz, vagina, tubo 

digestivo, vias respiratórias e tracto genito-urinário; as 

mucosas protegem as estruturas subjacentes, segregam 

muco que lubrifica as estruturas associadas, absorvem 

água, sais e outros solutos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Maceração - abrasão extensa do tecido de revestimento 

da superfície do corpo associado à presença contínua de 

humidade e de pele molhada. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Úlcera - ferida ou lesão aberta, perda da camada mais 

profunda de tecido;  lesão circunscrita semelhante a uma 

cratera, com diminuição do aporte sanguíneo a essa 

área;  tecido de granulação vermelho, necrose do tecido 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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celular subcutâneo, odor da ferida, área dolorosa em 

torno da ferida, dor, crosta de tecido  inflamado e 

necrótico, associada a um processo inflamatório, 

infeccioso ou maligno. 

Não aplicável: ___ 

Úlcera venosa - lesão circunscrita semelhante a uma 

cratera, situada acima do maléolo da perna, edema em 

torno da ferida, pele seca em torno da ferida, com 

descamação acastanhada, lipodermatosclerose, atrofia 

da pele, exantema, dor e dor  na ferida, associada a 

insuficiência venosa crónica, lesão dos retalhos venosos 

e diminuição do retorno do sangue venoso dos membros 

inferiores para o tronco. 

Alta                                                 Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Úlcera arterial - lesão circunscrita semelhante a uma 

cratera,  situada no calcanhar, maléolos ou dedos do pé, 

pele em torno da ferida pálida ou púrpura escura, úlcera 

serosa com zonas de necrose amarelas e pretas, 

exposição de tendões secos, pés frios, forte dor na  

ferida e dor ao andar e em repouso; associada a 

insuficiência arterial. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Úlcera de pressão - inflamação ou ferida sobre as 

proeminências ósseas devido a compressão e fricção da 

pele entre o osso e a superfície subjacente, em que os 

estádios são graduados segundo a gravidade; lesão 

superficial (úlcera de pressão de grau 1) que evolui para 

uma situação de flictenas ou solução de continuidade 

superficial (úlcera de pressão de grau 2); solução de 

continuidade da pele com perda de toda a sua espessura  

e drenagem sanguinolenta (úlcera de pressão de grau 3) 

progredindo para úlcera profunda tipo cratera, com 

exposição da fascia e do tecido conjuntivo, músculo ou 

osso (úlcera de pressão de grau 4). 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ferida - lesão do tecido habitualmente associada com 

agressão física ou mecânica; os estádios são graduados 

de acordo com a gravidade, desde o esfacelo e 

tunelização dos tecidos, drenagem serosa, sanguínea ou 

purulenta, eritema da pele, eritema e edema em torno da 

ferida, pele circundante com bolhas, macerada e 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                           Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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anormal, elevação da temperatura da pele, odor da 

ferida,  sensibilidade dolorosa em torno da ferida;  tecido 

de granulação vermelho, necrose do tecido gordo, 

feridas negras marcadas pela necrose. 

Ferida Cirúrgica - corte de tecido produzido por um 

instrumento cirúrgico cortante, de modo a criar uma 

abertura num espaço do corpo ou num órgão, 

produzindo drenagem de soro e sangue, que se espera 

que seja limpa, isto é, sem mostrar quaisquer sinais de 

infecção ou pus. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ferida traumática - solução de continuidade inesperada 

de tecido na superfície do corpo associada a lesão 

mecânica devido a agressão ou acidente; lesão irregular 

da pele, mucosa ou tecido, tecido doloroso e magoado, 

drenagem e perda de soro e sangue; associada a tecido 

pouco limpo, sujo, ou infectado. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Escoriação - abrasão do tecido da superfície do corpo,  

pequenas áreas hemorrágicas, pele dolorosa e magoada 

até ficar coberta por uma crosta seca sero-

sanguinolenta; associada a lesão física por traumatismo,  

a fricção contra uma superfície dura ou a queimaduras 

químicas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Contusão - equimose que lesa o tecido exterior da 

superfície corporal e o que lhe está subjacente, lesão 

tecidular  em forma de estrela irregular, alteração da 

coloração da pele exterior que evolui de preto e azul para 

verde e amarelo, associada a agressão física como soco 

ou queda. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Laceração - rasgadura  irregular, associada a lesão 

intensa dos tecidos que chega a ameaçar a vida  com 

perda de sangue e soro, e com risco de choque. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Queimadura - rotura e perda da camada  exterior do 

tecido da superfície do corpo ou das camadas mais 

profundas, devida a lesões pelo calor resultantes de 
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exposição a agentes térmicos, químicos, eléctricos ou 

radioactivos; caracterizada por coagulação das proteínas 

das células, aumento do metabolismo, perda da reserva 

de nutrientes nos músculos e no  tecido adiposo, perda 

de proteínas e compostos azotados, por grande dor, 

desconforto e stress, com risco de choque e com risco 

de vida; necrose dos tecidos, infecção da ferida, 

contraturas, escara hipotrófica com  rigidez por 

espessamento, em que o doente fica muito desfigurado. 

Os estádios são graduados de acordo com a gravidade, 

desde a lesão superficial com a pele  afectada e 

vermelha e dor da ferida devido à afecção das 

terminações nervosas superficiais (queimadura de 1º 

grau) a profunda lesão do tecido, pele vermelha ou 

branca com bolhas ou vesículas e dor na ferida 

(queimadura de 2º grau) e, finalmente, à destruição do 

tecido com pele castanha, branca ou preta, perda de 

sensação e de dor, devido a lesões dos nervos 

(queimadura de 3º grau). 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Insónia - incapacidade crónica de dormir ou de se 

manter a dormir a noite toda ou durante os períodos de 

sono planeados, apesar do posicionamento confortável 

num ambiente agradável; espertina, falta de sono; 

frequentemente associada a factores psicológicos ou 

físicos como o stress emocional, ansiedade, dor, 

desconforto, tensão, perturbação da função cerebral e 

abuso de drogas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Fadiga - diminuição da força ou resistência, sensação de 

lassidão, de cansaço, bocejo frequente, pouca atenção, 

nunca se sentir bem repousado, diminuição da 

capacidade dos tecidos para responderem a estímulos 

que provocam normalmente a contracção muscular; 

frequentemente associada a actividade física extenuante 

ou exposição a pressão psicológica. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Espasticidade - Contracção descontrolada dos 

músculos esqueléticos, aumento do tono muscular, 

rigidez muscular e movimentos descoordenados. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Convulsão -  contracções involuntárias, paroxísticas e 

episódicas súbitas e violentas de um grupo de músculos, 

associadas a doenças convulsivas como: epilepsia, ou 

convulsão aguda e transitória ligada a concussão 

cerebral ou em crianças com hipertermia. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Paralisia - situação anormal que se caracteriza pela 

perda da função muscular, ou perda da sensação, ou por 

ambas; pela perda da capacidade de mover o corpo ou 

partes do corpo, acompanhada de perda do controlo 

intestinal e vesical e por dificuldade respiratória; pode 

estar associada a agressão, lesão neurológica e 

muscular, ou a traumatismo como o vértebro-medular, 

doença, ou envenenamento. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Parésia - paralisia total ou parcial, perda incompleta ou 

completa da capacidade de mover partes do corpo, tais 

como a boca, a orofaringe, ou a pálpebra. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Anquilose - angulação da articulação, fibrose do tecido 

conjuntivo da cápsula articular impedindo a mobilidade 

normal da mão, dos dedos da mão, do cotovelo, do 

ombro, do pé, do joelho ou dos dedos do pé; movimentos 

limitados ou incapacidade de movimentos e alinhamento 

anormal da articulação, associada a atrofia ou 

encurtamento das fibras musculares devido à ausência 

de movimentos articulares passivos ou activos, ou  à 

perda da  elasticidade normal da pele devido à formação 

de extenso tecido cicatricial sobre a articulação. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Pé Equino - flexão plantar do pé, arqueamento da 

articulação do tornozelo na direcção do solo,  pé 

descaído, arqueando-o e impedindo-o  de tocar no chão 

na tentativa da marcha; marcha sobre os dedos do pé (o 

pé não pode ser mantido na  posição normal nem em 

dorsiflexão),  associada a repouso prolongado na cama  

sem o alinhamento adequado e à pressão  sobre o pé de 

roupa de cama pesada. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Entorse - traumatismo de uma articulação que provoca 

dor e incapacidade funcional, movimento articular 

alterado e doloroso, hipersensibilidade, espasmo 

muscular, edema articular, alteração da coloração, 

compromisso do funcionamento, associado a lesão 

traumática e  rotura do tecido conjuntivo peri-articular. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Fractura - falta de movimento de uma parte do corpo 

associada a lesão traumática de um osso, e/ou a solução 

de continuidade do tecido ósseo; a gravidade da fractura 

depende da estrutura óssea em questão, da parte do 

osso  e da natureza da fractura. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Disreflexia - situação neuromuscular que  ameaça a 

vida marcada por uma resposta motora anormal a 

estímulos nocivos que normalmente produzem uma 

resposta específica; associada a lesão vértebro-medular 

a nível igual ou superior a D7. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                                     

Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Mobilidade - movimento voluntário e psicomotor do 

corpo, incluindo a coordenação dos movimentos 

musculares e articulares, bem como o desempenho do 

equilíbrio, o posicionamento corporal e a deambulação. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Agitação - excitação psicomotora sem objectivo, 

actividade incessante, andar sem parar; descarga de 

tensão nervosa associada com ansiedade, medo ou 

stress mental. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Afasia -  defeito ou ausência da função da linguagem no 

aspecto de usar e compreender as palavras; associada a  

lesão de determinadas  áreas do cérebro, por exemplo 

por  traumatismo craniano grave, AVC, hipóxia 

prolongada  ou acidentes cardiovasculares. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Disartria - enunciação  pouco clara de palavras, as 

palavras não são completamente enunciadas, "rolam" 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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juntas ou são parcialmente eliminadas; associado com 

fraqueza dos músculos da articulação, lesão do sistema 

nervoso, uso de drogas ou  pronúncia descuidada. 

 

Não aplicável: ___ 

Dor - aumento da percepção sensorial de  partes do 

corpo habitualmente acompanhada por  experiência 

subjectiva de sofrimento intenso, com expressão facial 

característica, olhos baços e apagados, olhar sofrido, 

movimento facial fixo ou disperso, esgares, alteração do 

tono muscular, variação da apatia à rigidez, 

comportamento autoprotector, estreitamento  do foco de 

atenção, alteração da percepção do tempo, fuga do 

contacto social, compromisso  do processo de 

pensamento, comportamento de distracção marcado por 

gemidos, choro, andar a passos largos, procurar sem 

descanso outras pessoas ou actividades; as sensações 

de dor  relacionam-se com a duração da dor; o 

aparecimento súbito da sensação de dor associado a 

lesão aguda dos tecido é marcado por respostas 

automáticas como a subida da pressão arterial, pulso, 

respiração, transpiração, suores frios, piloerecção e 

palidez, acompanhada por tensão muscular, perda de 

apetite e ansiedade; as sensações de dor aguda são 

autolimitadas e funcionam como um mecanismo de 

protecção para levar a vítima a fugir ou a retirar-se da 

origem da dor para evitar um mal maior; a dor aguda é 

habitualmente referida como uma  sensação aguda e 

intensa de facada, impacto ou tormento; as sensações 

de dor permanente, constante ou recorrente, não são 

acompanhadas de respostas automáticas; a dor crónica 

é normalmente referida como embotada, incomodativa, 

surda assustadora ou  insuportável; pode estar 

associada a dificuldades no sono, irritabilidade, 

depressão, isolamento, desespero e desamparo. 

 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Visão - faculdade de ver devido às respostas a estímulos 

por parte dos orgãos visuais; capacidade de ver. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Audição - faculdade de ouvir devido às respostas a 

estímulos por parte dos orgãos auditivos; capacidade de 

escutar. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Tacto - faculdade de sentir devido às respostas a 

estímulos por parte dos órgãos tácteis; capacidade de 

orientação pelo toque e pressão pelos orgãos tácteis nos 

tegumentos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Lipotímia - perda súbita de consciência, precedida 

imediatamente  por palidez e perda de forças. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Sonolência - torpor pernicioso, adormecimento não 

natural. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Estupor - condição de sono profundo com resposta 

positiva a estímulos dolorosos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Coma - inconsciência profunda sem respostas 

fisiológicas,  incluindo a resposta a estímulos dolorosos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Apetite - sensação de desejo de satisfazer as 

necessidade orgânicas em nutrientes ou de um tipo 

particular de alimentos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Náusea - sensação de enjoo e de vontade de vomitar, 

sensação desagradável vagamente referenciada ao 

epigastro e abdómen, ofensiva ao paladar ou ao olfacto.  

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Prurido - sensação de formigueiro desagradável, 

sensação cutânea seguida do impulso de arranhar a pele 

ou o couro cabeludo. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Infecção - invasão do corpo por microorganismos 

patogénicos que se reproduzem e multiplicam, causando 

doença por lesão celular local, secreção de toxinas ou 

reacção antigénio-anticorpo. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Menstruação - ciclo recorrente de descamação, novo 

crescimento e proliferação do endométrio uterino; a 

duração média do ciclo menstrual ,do primeiro dia de 

sangramento até ao 1º dia do sangramento seguinte  é 

de 28 dias; mas esta duração, bem como a duração e 

quantidade da hemorragia é variável; o ciclo menstrual  

começa na menarca e termina na menopausa. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Menarca - início do funcionamento do ciclo  menstrual, 

que se dá  normalmente entre os 9 e 17 anos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Menopausa - cessação da capacidade reprodutora da 

mulher, climatério, marcado pelo fim do ciclo menstrual e 

da produção de hormonas e que começa normalmente 

entre os  45 e os  60 anos de idade, podendo, no 

entanto, surgir num período mais precoce da vida devido 

a doença ou remoção cirúrgica do útero e de ambos os 

ovários. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Gravidez - condição em que se tem no corpo um feto em 

desenvolvimento e  que dura um período de, 

aproximadamente 266 dias, desde o dia da fertilização 

até  ao nascimento; a gravidez é normal, saudável, mas 

implica alterações rápidas e inevitáveis nas funções 

orgânicas; o início da gravidez é indicado pela cessação 

dos períodos menstruais, aumento do volume das 

mamas, pigmentação dos mamilos e por enjoo matinal 

ocasional. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Trabalho de parto - evolução dos processos perinatais 

que ocorrem durante o parto, desde o início da dilatação 

cervical até à expulsão da placenta. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Desenvolvimento infantil - processo de 

desenvolvimento físico normal e progressivo, de acordo 

com a idade aproximada e estádios de crescimento e 

desenvolvimento, desde o nascimento e através da 

infância até à idade adulta. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Conhecimento -  conteúdo específico de pensamento 

baseado na sabedoria adquirida, na informação ou 

aptidões aprendidas,  conhecimento e reconhecimento 

de informação. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Confusão - compromisso da memória com 

desorientação em relação ao tempo, local ou pessoa, 

desorientação, discurso incoerente, agitação, ausência 

de sentido de direcção. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Processo de luto - processo de resolver o luto, reacção 

emocional para ajudar a ultrapassar uma grande perda 

pessoal, sentimentos de perda ou perda extrema, que se 

processam através do pranto e do nojo, trabalho 

consciente com reacções e emoções de sofrimento. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Esperança - sentimento de ter possibilidades, confiança Alta                                            Baixa 
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nos outros e no futuro, entusiasmo pela vida, expressão 

de razões para viver e de desejo de viver, paz interior, 

optimismo; associada ao traçar de objectivos e 

mobilização de energia. 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ansiedade - sentimentos de ameaça, perigo ou 

infelicidade sem causa conhecida, acompanhados de 

pânico, diminuição da auto-segurança, aumento da 

tensão muscular e do pulso, pele pálida, aumento da 

transpiração, suor na palma das mãos, pupilas dilatadas 

e voz tremula. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Medo - sentimentos de ameaça, perigo ou infelicidade 

com causa conhecida acompanhada por estado de 

alerta, concentração na origem do medo, comportamento 

agressivo em posição de ataque com os olhos muito 

abertos ou fuga da fonte do medo. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Adaptação - disposição para gerir novas situações e 

desafios. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Stress do prestador de cuidados - disposições que se 

tomam para gerir a pressão física e psicológica  de um 

prestador de cuidados que cuida de um membro da 

família ou pessoa significativa durante um longos 

períodos de tempo; diminuição da capacidade de 

resolução de problemas em resposta ás exigências da 

prestação de cuidados. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo - disposições que se tomam para cuidar 

do necessário para a sua própria manutenção; para se 

conservar activo, manejar as suas próprias necessidades 

básicas e íntimas e as actividades de vida  

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo: continência intestinal - disposições 

tomadas  para dominar ou promover actividades que 

ajudem a controlar a eliminação de fezes pelo intestino. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Intolerância à actividade - falta de capacidade para 

manter a energia, energia física e psicológica insuficiente 

para tolerar ou completar as actividades diárias 

necessárias ou desejadas, cansaço fácil, movimentos 

corporais extenuantes. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Aprendizagem de capacidades - aquisição do domínio 

de actividades práticas associada a treino, prática e 

exercício. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Crença de saúde - convicção pessoal que influencia os 

comportamentos de saúde. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Crença de saúde: capacidade de execução - 

convicção pessoal de conseguir desempenhar um 

determinado comportamento de saúde 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: higiene - encarregar-se de manter um 

padrão contínuo de higiene, conservando  o corpo limpo 

e bem arranjado, sem odor corporal, lavando 

regularmente as mãos, limpando as orelhas, nariz e zona 

perineal e mantendo a hidratação da pele, de acordo 

com os princípios de preservação e manutenção da 

higiene. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: vestuário - encarregar-se de vestir e 

despir as roupas e sapatos de acordo com a situação e o 

clima, tendo em conta as convenções e códigos normais 

do vestir, vestir e despir a roupa pela ordem adequada, 

apertá-la convenientemente. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Alimentar-se - encarregar-se de organizar a ingestão de Alta                                            Baixa 
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alimentos sob a forma de refeições saudáveis, cortar e 

partir os alimentos em bocados manejáveis, levar a 

comida à boca, metê-la na boca utilizando os lábios, 

músculos e língua e alimentando-se até ficar satisfeito. 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Beber - encarregar-se de organizar a ingestão de 

bebidas durante as refeições e regularmente ao longo do 

dia ou quando se tem sede, beber por uma chávena ou 

copo ou deitar os líquidos na boca utilizando os lábios, 

músculos e língua, beber até saciar a sede. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: uso do sanitário - levar a cabo as 

actividades de eliminação fazendo a sua própria higiene 

íntima, limpar-se depois de urinar e evacuar, deitar fora 

os produtos de eliminação, por exemplo puxar o 

autoclismo de maneira adequada, no sentido de manter 

o ambiente limpo e evitar a infecção. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                            Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: actividade recreativa - encarregar-se de 

procurar actividades com o objectivo de se entreter, 

divertir, estimular e relaxar. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                             Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: actividade física - encarregar-se dos 

comportamentos de actividade física, assegurar local e 

oportunidade para praticar exercício na vida diária. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                             Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

 

Transferir-se - mover o corpo, deslocando-o entre a 

cama e a cadeira. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Posicionar-se - mover o corpo, virando-o de um lado 

para o outro. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 
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Não aplicável: ___ 

Levantar-se - mover-se, mudando a posição do corpo e 

posicionando-se em posição vertical. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Queda - descida rápida do corpo de um nível superior 

para um nível mais baixo, devido a perda de equilíbrio 

corporal ou falta de capacidade de sustentar o peso do 

corpo em diferentes posições. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Deambular - mudar-se e mover o corpo de um lugar 

para outro. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                             Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Adesão ao regime terapêutico -  desempenhar 

actividades para satisfazer as exigências terapêuticas 

dos cuidados de saúde; aceitação do decurso de 

tratamento prescrito como prestador de cuidado ou 

apoiante. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Rendimentos - assumir o valor do dinheiro como 

recurso programado para a manutenção doméstica; 

recursos financeiros previsíveis para manter uma casa 

durante um período de tempo, como uma semana, mês 

ou ano; dinheiro que se recebe periodicamente pelo 

trabalho ou prestação de serviços, como meio de 

assegurar estabilidade, segurança e satisfação das 

necessidades básicas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Uso de substâncias - uso regular, para efeitos não 

terapêuticos, de substâncias que podem ser prejudiciais 

à saúde e causar adição. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Uso de tabaco - uso habitual de tabaco como 

estimulante ; trata-se habitualmente de  cigarros, 

charutos, cachimbo, mascar ou cheirar rapé. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Uso de Álcool - Uso regular de álcool como estimulante; 

habitualmente, vinho, cerveja ou bebidas espirituosas. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Uso de drogas - Uso regular de medicamentos ou 

drogas, como  os narcóticos, para um efeito não 

terapêutico. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Abuso de crianças - actos de violar, atacar ou maltratar 

uma criança, associado a abuso no seio da família ou a 

comportamentos ilegais  ou culturalmente proibidos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Papel de prestador de cuidados - Interagir de acordo 

com as responsabilidades de cuidar de alguém,  

interiorizando as expectativas das instituições de saúde e 

profissionais de saúde, membros da família e sociedade 

quanto aos comportamentos de papel adequados ou 

inadequados de um  prestador de cuidados;  expressão 

destas  expectativas como comportamentos e valores; 

fundamental em  relação aos cuidados aos membros 

dependentes  da família . 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Papel parental - Interagir de acordo com as 

responsabilidades parentais, interiorizando as 

expectativas dos membros da família, amigos e 

sociedade quanto aos comportamentos de papel 

adequados ou inadequados  dos pais;  expressão destas 

expectativas como comportamentos e valores; 

fundamental para promover um crescimento e 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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desenvolvimento óptimo   da criança dependente. 

Papel maternal - Interagir de acordo com as 

responsabilidades de ser mãe, interiorizando as 

expectativas dos membros da família, amigos e 

sociedade quanto aos comportamentos de papel 

adequados ou inadequados  na mulher grávida e mãe 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Comunicação - acções de dar ou trocar informações, 

mensagens, sentimentos ou pensamentos entre pessoas 

e grupos de pessoas, usando comportamentos verbais e 

não verbais, conversação face-a-face ou medidas de 

comunicação remota como correio, correio electrónico  e 

telefone. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Planeamento familiar - processo comportamental de 

regular o número e espaçamento das crianças numa 

família, tendo em conta os costumes e  a lei, o número  

de crianças e adultos ideal ou aceitável na família ou a 

valorização  de um sexo em relação ao outro. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Promoção da gravidez – Infertilidade - acções em caso 

de infertilidade, como empreender uma avaliação, 

tratamento da infertilidade ou o planeamento de 

alternativas à paternidade biológica. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Paternidade - assumir as responsabilidades de ser 

pai(s); comportamentos destinados a facilitar a 

incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; 

comportamentos para optimizar o crescimento e 

desenvolvimento das crianças,  interiorizando as 

expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e 

sociedade, quanto aos  comportamentos de papel 

parental adequados ou inadequados. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Amamentar - estabelecimento de uma relação maternal 

adequada  com a criança enquanto a alimenta, dando-

lhe leite do peito, ao mesmo tempo que a encoraja, 

estabelece contacto e vai compreendendo o 

temperamento da criança e os sinais precoces de fome. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Crise - disposição para gerir um ponto de viragem - para 

melhor ou para pior - num acontecimento de perda ou 

stress, uma situação temporária de desequilíbrio, tensão,  

comunicações ineficientes, dificuldade na resolução de  

problemas, no reconhecimento das mudanças e recursos 

e no reconhecimento ou utilização das redes de suporte 

externas, associada a acontecimentos de perda ou 

stress, como morte ou o divórcio. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Vinculação - ligação entre a criança e o(s) pai(s); 

formação de laços afectivos que vão afrouxando 

gradualmente desde o parto e durante  a infância. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Processos familiares - interacções  positivas ou 

negativas que se vão desenvolvendo e padrões de 

relacionamento entre os membros da família. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Prevenção da gravidez -  acções para prevenir o 

crescimento da família, como o uso de estratégias de 

prevenção dos nascimentos. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Adaptação à gravidez - comportamentos que incidem 

no ajustamento à gravidez e em empreender acções 

para se preparar para ser  pai (s); interiorização de 

expectativas das famílias, amigos e sociedade quanto 

aos comportamentos parentais adequados ou 

inadequados. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto administração de medicamentos - desempenhar 

actividades para obter, arrumar com segurança, tomar de 

acordo com a prescrição, ajustar as doses, aplicar os 

medicamentos prescritos, deitar fora os medicamentos 

de modo adequado. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                               Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Processos comunitários - sucessão de interacções Alta                                            Baixa 
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positivas ou negativas e padrões de relacionamento 

entre os  membros da comunidade que vivem e 

funcionam lado a lado numa localidade  ou área 

geográfica definida,  partilhando interesses colectivos, 

trabalho em comum, instituições de educação ou de 

saúde , serviços públicos, condições ambientais naturais 

ou construídas pelo  homem . 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Edifício residencial  - estrutura destinada e construída 

para habitação, residência ou lar humano, 

proporcionando ao ser humano abrigo, protecção e 

espaço. 

Alta                                            Baixa 

Sensibilidade                              Sensibilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Muito obrigado! 
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Anexo 2 – Questionário sobre o nível de utilidade das sínteses informativas / indicadores de 

enfermagem 

Resumos Mínimos de Dados de Enfermagem 

2ª Ronda 

Parte I – Apresentação e enquadramento 

Caro colega, 

Este questionário insere-se no âmbito do projecto de investigação – “Resumos Mínimos 

de Dados de Enfermagem em Portugal” - no qual tem participado e que já é do seu 

conhecimento, constituindo-se como a segunda ronda da auscultação da opinião dos 

enfermeiros das instituições envolvidas no trabalho. 

Na sequência da pesquisa que delineamos e dos resultados obtidos, quer do primeiro 

questionário, quer do grupo de discussão que tem acompanhado todo o percurso, neste 

momento temos um conjunto de aspectos consensualizados relativamente ao RMDE 

(Resumo Mínimo de Dados de Enfermagem). 

Aqui destacamos aquilo que são os propósitos ou objectivos que orientam o RMDE: 

• Traduzir as principais necessidades em cuidados de enfermagem que dependem 

da concepção dos enfermeiros; 

• Traduzir ganhos em saúde altamente sensíveis aos cuidados de enfermagem 

(que se inscrevem na dimensão autónoma do exercício profissional dos 

enfermeiros); 

• Fornecer informação válida e útil para a definição, implementação e avaliação de 

programas de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem; 

• Disponibilizar informação válida e útil capaz de influenciar as decisões políticas 

em saúde (à escala local, regional e nacional). 

Outro dos consensos produzidos refere-se a um conjunto de aproximadamente 40 áreas 

da saúde das pessoas, famílias, grupos ou comunidades – focos de atenção – que 

emergiram como altamente sensíveis aos cuidados de enfermagem. A partir de cada um 

destes focos de atenção, evoluímos para a definição de um conjunto de sínteses 

informativas, que ensaiam um painel de “indicadores” de saúde, com grande 

especificidade para os cuidados de enfermagem, os quais pretendem ir de encontro aos 

propósitos consensualizados para o RMDE. 

Neste enquadramento, importa agora conhecer a opinião e perspectiva dos enfermeiros 

sobre a “utilidade” de cada um dos “indicadores” para o seu contexto de acção. 
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Em cada um dos “indicadores” apresentados na parte III deste questionário, a negrito 

destaca-se o foco de atenção a que se refere cada indicador. Como terá oportunidade de 

perceber, estes “indicadores” são, fundamentalmente, dos grandes tipos, que a seguir 

apresentamos. Assim, o indicador: 

• Frequência de casos de Úlcera de pressão – refere-se ao n.º total de casos 

reais de úlcera de pressão numa determinada população (serviço ou centro de 

saúde), num determinado período de tempo (por exemplo: durante um mês); 

• Frequência de casos de Risco de Úlcera de pressão - refere-se ao n.º total de 

casos de úlcera de pressão potencial, numa determinada população (serviço ou 

centro de saúde) e num determinado período de tempo (por exemplo: durante um 

mês); 

• Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos que desenvolveram úlceras 

de pressão – refere-se ao n.º de casos em que os enfermeiros foram capazes de 

identificar atempadamente as pessoas em risco de desenvolver úlcera de 

pressão, numa determinada população e num determinado período.  

• Efectividade na prevenção das úlcera de pressão – refere-se ao n.º de casos 

em que os enfermeiros foram capazes de evitar que as pessoas em risco de 

desenvolver úlcera de pressão viessem, posteriormente, a desenvolver o 

fenómeno real de úlcera de pressão, numa determinada população e num 

determinado período de tempo. 

• Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção das 

úlceras de pressão – refere-se ao n.º de prestadores de cuidados informais de 

pessoas com risco de desenvolver úlcera de pressão e que, depois ensinados 

pelos enfermeiros, passaram a demonstrar conhecimento (“saber”) sobre como 

prevenir as úlceras de pressão, numa determinada população e num determinado 

período de tempo. 

• Ganhos em aprendizagem de capacidades do prestador de cuidados para 

prevenir as úlceras de pressão – refere-se ao n.º de prestadores de cuidados 

informais de pessoas com risco de desenvolver úlcera de pressão e que, depois 

devidamente instruídos e treinados pelos enfermeiros, passaram a demonstrar 

capacidades instrumentais (“saber fazer”) para prevenir as úlceras de pressão, 

numa determinada população e num determinado período de tempo. 

• Ganhos em eficácia no Expectorar – refere-se ao n.º total de casos em que 

ocorreu uma modificação positiva ou melhoria, neste caso, na eficácia do 
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processo de expectorar, depois de implementadas as intervenções de 

enfermagem, numa determinada população e num determinado período de tempo 

(Nota: a modificação positiva ou melhoria não significa resolução ou termo do 

“problema”). 

• “Taxa” de resolução do Expectorar ineficaz – refere-se ao n.º total de casos 

em deixou de existir o fenómeno de enfermagem – Expectorar ineficaz – depois 

de implementadas as intervenções de enfermagem, numa determinada população 

e num determinado período de tempo. 

Do ponto de vista da organização deste questionário, na segunda parte, solicitamos-lhe 

alguns dados “pessoais”. Na terceira parte deste instrumento sugerimos que, tendo em 

consideração a particularidade do contexto onde actualmente exerce funções, se 

pronuncie sobre a “utilidade”, para o seu serviço ou centro de saúde, de cada um dos 

indicadores. Para isso, em cada uma das questões fechadas, utilize um e só um dos 7 

espaços situados entre os diferenciais semânticos – “Muita utilidade” e “Pouca 

utilidade”.  

No espaço destinado a Não aplicável deve assinalar apenas os indicadores que não 

tenham utilidade no contexto onde exerce funções. 

Na quarta parte deste instrumento pode indicar focos de atenção da sua prática 

profissional que, não tendo sido incluídos neste questionário, são muito sensíveis aos 

cuidados de enfermagem (sugerimos-lhe que tenha presente a lógica que orientou o 

primeiro questionário) e que, por isso, exigem o desenvolvimento de indicadores de 

enfermagem. Para além disso, pode sugerir novos indicadores para cada um dos focos 

incluídos na terceira parte deste documento e que na sua opinião tenham muita utilidade 

para o seu serviço. 

Agradecemos-lhe, desde já, deixando em aberto uma porta para posteriores consultas. 

Parte II 

Idade:______ anos;  Tempo de Serviço:_______ anos 

Titulo Profissional: Enfermeiro:____    Enfermeiro Especialista:_____ 

em:_________________________ 

Categoria Profissional Enfermeiro:____    Enfermeiro Especialista:_____  Enfermeiro 

Chefe:_____    

 Enfermeiro    Supervisor:_____   Enfermeiro Director:_____ 

Instituição e Serviço onde actualmente exerce 
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funções:_______________________________________________ 

Sub-região 

saúde:________________________________________________________________ 

Parte III 

Aspiração 

Frequência de casos de Aspiração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Aspiração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Aspiração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Aspiração  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre prevenção da 

aspiração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção da aspiração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir a aspiração  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Expectorar 
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Frequência de casos de Expectorar ineficaz  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em eficácia no Expectorar  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável__ 

Ganhos em Conhecimento sobre técnica de tosse 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

tossir  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre inaloterapia  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

executar inaloterapia  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre aspiração de secreções  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para aspirar as secreções  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre inaloterapia  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 



ANEXO 2 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para executar inaloterapia  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Úlcera de pressão 

Frequência de casos de Úlcera de pressão 

 

Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Úlcera de 

pressão 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Úlceras de pressão 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção das Úlcera de pressão  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de cura / cicatrização das Úlcera de 

pressão  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção das úlceras de pressão  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir as úlceras de 

pressão 

 

Muita Utilidade                                  Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Maceração 

Frequência de casos de Maceração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Maceração 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Maceração  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Maceração  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Maceração  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre prevenção da 

maceração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção da maceração 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir a maceração 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Obstipação 

Frequência de casos de Obstipação   Muita Utilidade                               Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Obstipação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Obstipação  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Obstipação  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Obstipação  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos 

alimentares  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de 

eliminação  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Pé equino 

Frequência de casos de Pé equino  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Pé equino 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Pé equino 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção do Pé equino  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre exercícios 

músculo – articulares activos  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

executar exercícios músculo – articulares activos  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção do pé equino  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir o pé equino  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Anquilose 

Frequência de casos de Anquilose  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Anquilose 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Anquilose 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Anquilose 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre exercícios 

músculo – articulares activos  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção da anquilose 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir a anquilose 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Dor 

Frequência de casos de Dor 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos na intensidade da percepção 

da Dor 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Stress do prestador de cuidados 

Frequência de casos de Stress do prestador de 

cuidados 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Stress do 

prestador de cuidados 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Stress do prestador de 

cuidados 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção do Stress do prestador 

de cuidados 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Stress do prestador 

de cuidados 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Suporte percepcionado 

pelo prestador de cuidados informal  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Desejo em reassumir o 

papel de Prestador de cuidados pelo prestador de 

cuidados informal 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Bem – estar percepcionado 

pelo prestador de cuidados informal 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Aceitação do estado de saúde 

Frequência de casos de Aceitação do estado de 

saúde não demonstrada  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Aceitação do estado 

de saúde não demonstrada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Suporte percepcionado 

pela pessoa 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias de 

Coping eficazes 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em sentimentos de Esperança 

da pessoa 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Iniciativa da pessoa 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo: infecção 

Frequência de casos de Auto controlo: infecção 

ineficaz  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Auto controlo: 

infecção ineficaz   

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre susceptibilidade 

à infecção 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre medidas de 

prevenção da contaminação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre sinais de 

infecção 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Ganhos em Conhecimento sobre respostas aos 

medicamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de saúde 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

implementar medidas de prevenção da 

contaminação 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo: continência intestinal 

Frequência de casos de Auto controlo: continência 

intestinal ineficaz  

Muita Utilidade                                  Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Auto controlo: 

continência intestinal ineficaz 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de 

eliminação intestinal 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre exercícios 

musculares pélvicos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre equipamento: 

colostomia 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre técnica de 

irrigação do intestino 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

implementar exercícios musculares pélvicos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

utilizar o equipamento: colostomia 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

executar a técnica de irrigação do intestino 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo: incontinência urinária 

Frequência de casos de Auto controlo: 

incontinência urinária ineficaz  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Auto controlo: 

incontinência urinária ineficaz 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de 

eliminação urinária 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre exercícios 

musculares pélvicos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre equipamento 

adaptativo 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre técnica de auto 

cateterização da bexiga 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

implementar exercícios musculares pélvicos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

utilizar o equipamento adaptativo 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

executar a técnica de auto cateterização da bexiga 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto controlo: dor 

Frequência de casos de Auto controlo: dor ineficaz  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Auto controlo: dor 

ineficaz 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre gestão dos 

analgésicos 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre avaliação da dor 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias não 

farmacológicas de alívio da dor  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

gerir a analgesia 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

avaliar a dor 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

utilizar estratégias não farmacológicas de alívio da 

dor 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: higiene 

Frequência de casos de Dependência no Auto 

cuidado: higiene  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência no Auto 

cuidado: higiene 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Auto cuidado: 

higiene 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para o auto cuidado: higiene 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para o 

auto cuidado: higiene 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre auto cuidado: higiene 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir no auto 

cuidado: higiene 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: vestuário 

Frequência de casos de Dependência no Auto 

cuidado: vestuário  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência no Auto 

cuidado: vestuário 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Auto cuidado: 

vestuário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para o auto cuidado: vestuário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para o 

auto cuidado: vestuário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre auto cuidado: vestuário 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir no auto 

cuidado: vestuário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto cuidado: uso do sanitário 
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Frequência de casos de Dependência no Auto 

cuidado: uso do sanitário  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência no Auto 

cuidado: uso do sanitário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Auto cuidado: uso 

do sanitário 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para o 

auto cuidado: uso do sanitário 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre auto cuidado: uso do sanitário 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir no auto 

cuidado: uso do sanitário 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Transferir-se 

Frequência de casos de Dependência no 

Transferir-se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência no 

Transferir-se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 



ANEXO 2 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Transferir-se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para se transferir 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

se transferir 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre técnica de transferência 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir na 

transferência 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Posicionar-se 

Frequência de casos de Dependência no 

Posicionar-se  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Posicionar-se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para se posicionar 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

se posicionar 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre técnica de posicionamento 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir no posicionar-

se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Alimentar-se 

Frequência de casos de Dependência no 

Alimentar-se  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência no 

Alimentar-se 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Alimentar-se 

Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para se alimentar 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

se alimentar 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre técnica de alimentação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir na alimentação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Deambular 

Frequência de casos de Dependência no 

Deambular  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Dependência para 

Deambular 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em independência no Deambular 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre estratégias 

adaptativas para deambular 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

deambular 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre técnica de deambulação 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para assistir na 

deambulação 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Queda 

Frequência de casos de Queda    Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Frequência de casos do Risco de Queda  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Queda 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Queda 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre equipamentos de 

prevenção de quedas 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

utilizar equipamento de prevenção de quedas 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre prevenção de quedas 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para prevenir quedas 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Uso de contraceptivos 

Frequência de casos de Uso de contraceptivos 

negligenciado  

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Frequência de casos de Uso de contraceptivos 

inadequado  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Gravidez não planeada 

em mulheres com uso de contraceptivos 

negligenciado ou inadequado  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre reprodução 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre fertilidade   Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre uso de 

contraceptivos 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para o 

uso de contraceptivos 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Gestão do regime terapêutico 

Frequência de casos de Gestão do regime 

terapêutico ineficaz  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da gestão do regime 

terapêutico ineficaz 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre gestão do regime 

terapêutico 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de 

exercício 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos 

alimentares 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre auto 

administração de medicamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre regime 

medicamentoso 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre medidas de 

prevenção de complicações 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre respostas aos 

medicamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre tratamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

auto administrar os medicamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

prevenir complicações 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

executar os tratamentos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento do prestador de 

cuidados sobre gestão do regime terapêutico 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades do 

prestador de cuidados para gerir o regime 

terapêutico 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Adesão ao regime terapêutico 

Frequência de casos de Adesão ao regime 

terapêutico não demonstrada  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Adesão ao regime 

terapêutico não demonstrada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos demonstrados em Crenças de saúde: 

capacidade de execução 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos demonstrados em Crenças de saúde: 

controlo 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Adesão à vacinação 

Frequência de casos de Adesão à vacinação não 

demonstrada  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Frequência de resolução da Adesão à vacinação 

não demonstrada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Auto vigilância 

Frequência de casos de Auto vigilância 

inadequada  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Auto vigilância 

inadequada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre auto vigilância 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades para 

proceder à auto vigilância 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Comportamento de adesão (durante a gravidez) 

Frequência de casos de Comportamento de 

adesão (durante a gravidez) não demonstrado  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre trabalho de parto 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre gravidez 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos   Muita Utilidade                                Pouca utilidade 



ANEXO 2 

alimentares durante a gravidez  

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de 

eliminação durante a gravidez 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre uso de 

substâncias durante a gravidez 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre consultas de 

vigilância durante a gravidez 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento sobre vacinação 

durante a gravidez 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Papel de prestador de cuidados 

Frequência de casos de Papel de prestador de 

cuidados inadequado  

Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Papel de prestador de 

cuidados inadequado 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de recuperação do Envolvimento 

demonstrado pelo prestador de cuidados informal 

na interacção com a pessoa dependente 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Papel parental 

Frequência de casos de Papel parental 

inadequado  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução do Papel parental 

inadequado 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

desenvolvimento infantil 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

alimentação da criança 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre higiene 

da criança 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

tratamentos da criança 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

prevenção de acidentes com a criança 

  Muita Utilidade                                 Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

vacinação da criança 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre gestão 

do regime terapêutico da criança 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento dos pais sobre 

recursos da comunidade 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Ganhos em Aprendizagem de capacidades dos 

pais para alimentar a criança 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades dos 

pais para realizar a higiene da criança 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades dos 

pais para gerir o regime terapêutico da criança 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Planeamento familiar 

Frequência de famílias que participam em 

programas de enfermagem de Planeamento 

familiar  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Gravidez não planeada 

em famílias envolvidas em programas de 

enfermagem de planeamento familiar  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de famílias orientadas para consulta 

médica de Promoção da gravidez: infertilidade em 

famílias envolvidas em programas de enfermagem 

de planeamento familiar  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento da família 

(distributivamente) sobre reprodução 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento da família 

(distributivamente) sobre fertilidade 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento da família 

(distributivamente) sobre uso de contraceptivos 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Adaptação à gravidez 

Frequência de casos de Adaptação à gravidez não 

demonstrada  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Adaptação à gravidez 

não demonstrada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Paternidade 

Frequência de casos de Paternidade alterada  

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de casos de Risco de Paternidade 

alterada  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos 

que desenvolveram Paternidade alterada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Efectividade na prevenção da Paternidade 

alterada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de resolução da Paternidade alterada 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

 

Não aplicável: ___ 

Frequência de recuperação do Envolvimento 

demonstrado pelos pais na interacção com a 

criança - 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 
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Não aplicável: ___ 

Ganhos expressos em Suporte percepcionado 

pelos pais 

  Muita Utilidade                               Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Amamentação 

Frequência de casos de mães que Amamentam  

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento das mães sobre da 

amamentação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento das mães sobre 

técnica de amamentação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento das mães sobre 

hábitos alimentares durante a lactação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Conhecimento das mães sobre 

hábitos de saúde durante a lactação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 

Ganhos em Aprendizagem de capacidades das 

mães para a amamentação 

  Muita Utilidade                                Pouca utilidade 

 

Não aplicável: ___ 
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Parte IV 

Outros “Indicadores” que considere necessários 

Foco:_____________________________________  

Foco:_____________________________________  

Foco:_____________________________________  

Foco:_____________________________________  

Foco:_____________________________________  

 

Muito obrigado! 
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Anexo 3 – Autorizações das Unidades participantes no projecto para a realização do estudo 

 



ANEXO 4 

Anexo 4 – Focos de atenção com consenso (Q 1), por domínios hospitalares (Critérios: 

Moda e Mediana > 5; Concordância > 74%) 

Bloco Operatório 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 79,31 6 7 

Dor 75,86 7 7 

 

Cirurgia 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 80,77 6,5 7 

Febre 88,46 6,5 7 

Pele seca 80,77 7 7 

Maceração 92,31 7 7 

Úlcera 92,31 7 7 

Úlcera venosa 80,77 6 7 

Úlcera de pressão 96,15 7 7 

Ferida 88,46 7 7 

Ferida cirúrgica 88,46 7 7 

Ferida traumática 88,46 7 7 

Escoriação 76,92 7 7 

Queimadura 92,00 7 7 

Dor 84,62 7 7 

Auto cuidado: higiene 88,46 7 7 

Auto cuidado: beber 76,92 6,5 7 

Auto cuidado: uso do W.C. 80,77 6,5 7 

Transferir-se 80,77 7 7 

Posicionar-se 84,62 7 7 

Levantar-se 84,62 6,5 7 

Papel de prestador de cuidados 76,00 7 7 

Comunicação 80,00 6 7 

 

Criança 

Focos Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 95,24 7 7 

Hipertermia 80,00 7 7 

Hipotermia 76,83 7 7 
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Pele seca 77,38 7 7 

Maceração 86,75 7 7 

Úlcera de pressão 77,97 7 7 

Dor 84,71 7 7 

Stress do prestador de cuidados 74,32 7 7 

Papel de prestador de cuidados 88,61 7 7 

Papel parental 85,19 7 7 

Papel maternal 86,25 7 7 

Comunicação 79,73 7 7 

Promoção da gravidez: infertilidade 75,00 6,5 7 

Amamentar 87,80 7 7 

Vinculação 82,93 7 7 

 

Especialidades Cirúrgicas 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 100,00 7 7 

Pele seca 76,92 7 7 

Maceração 92,31 7 7 

Úlcera 76,92 7 7 

Úlcera de pressão 100,00 7 7 

Pé equino 76,92 6 7 

Auto cuidado: higiene 76,92 7 7 

Alimentar-se 76,92 6 7 

Auto cuidado: beber 84,62 6 7 

Transferir-se 76,92 6 7 

Posicionar-se 92,31 7 7 

Levantar-se 84,62 6 7 

Adesão ao regime terapêutico 76,92 7 7 

Papel de prestador de cuidados 76,92 7 7 

Auto administração de medicamentos 84,62 6 6 

 

Especialidades Médicas 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Maceração 75,00 6 7 

Úlcera de pressão 83,33 7 7 

Adaptação 83,33 6 7 

Stress do prestador de cuidados 82,35 6 6 

Auto cuidado: higiene 77,78 7 7 
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Alimentar-se 83,33 7 7 

Auto cuidado: beber 77,78 7 7 

Transferir-se 83,33 7 7 

Posicionar-se 83,33 7 7 

Levantar-se 83,33 7 7 

Queda 88,89 6,5 7 

Adesão ao regime terapêutico 77,78 6 7 

Papel de prestador de cuidados 81,25 7 7 

Comunicação 77,78 6 7 

Adaptação à gravidez 100,00 7 7 

 

Medicina 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 88,71 7 7 

Pele seca 78,40 7 7 

Maceração 88,71 7 7 

Úlcera 86,40 7 7 

Úlcera de pressão 92,00 7 7 

Auto cuidado: higiene 88,71 7 7 

Auto cuidado: vestuário 84,55 7 7 

Alimentar-se 87,10 7 7 

Auto cuidado: beber 84,68 7 7 

Auto cuidado: uso do W.C. 82,11 7 7 

Transferir-se 84,80 7 7 

Posicionar-se 86,40 7 7 

Levantar-se 83,06 7 7 

Papel de prestador de cuidados 80,65 7 7 

 

Mulher 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 80,56 7 7 

Aspiração 78,79 7 7 

Hemorragia 80,56 7 7 

Hipotermia 77,78 6 7 

Febre 97,14 7 7 

Sucção 87,50 7 7 

Desidratação 76,67 6,5 7 

Lactação 77,78 7 7 
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Ferida cirúrgica 82,35 7 7 

Laceração 80,65 7 7 

Dor 94,29 7 7 

Lipotímia 76,47 6,5 7 

Trabalho de parto 83,33 7 7 

Papel maternal 84,38 7 7 

Comunicação 75,76 6 7 

Amamentar 100,00 7 7 

Vinculação 94,44 7 7 

Adaptação à gravidez 77,78 7 7 

 

UCI Adultos 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 91,30 7 7 

Úlcera 86,96 6 7 

Úlcera de pressão 82,61 6 7 

Ferida 82,61 6 6 

Auto cuidado: higiene 76,19 7 7 

 

Urgência Adultos 

Foco Concordância (%) Mediana Moda 

Limpeza das vias aéreas 94,34 7 7 

Aspiração 75,47 7 7 

Maceração 77,36 7 7 

Úlcera 76,92 6 6 

Úlcera de pressão 92,31 7 7 

Ferida traumática 75,47 6 7 

Dor 77,36 7 7 

Posicionar-se 88,46 6,5 7 
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Anexo 5 – Conteúdos clínicos do RMDE (Relação: Síntese informativa – Diagnósticos / Intervenções / Resultados de enfermagem - Parametrização 

dos conteúdos clínicos do RMDE) 

 

Sínt. 
Informa. Tipo Diagnóstico - Grupo status e Juízo diagnóstico INTERVENCÕES ID_Interv. 

 I 

Nota: As frequências dos diagnósticos de enfermagem – enunciados 
apresentados em itálico, nesta coluna – são todas viabilizadas com o 
“modelo I”   

I 1 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Aspiração    

   Risco de Aspiração    

   Aspiração    

        

I 2 II Efectividade na prevenção da Aspiração  Aspirar secreções 89 

   Risco de Aspiração Aspirar secreções da cavidade oral  350 

   Aspiração Aspirar secreções da cavidade nasal 351 

     Aspirar secreções pelo traqueostoma 460 

     Aspirar secreções pelo tubo traqueal 461 

     Inspeccionar a cavidade oral depois da refeição 495 

     Elevar a cabeceira da cama 470 

     
Ensinar a pessoa sobre preparação/selecção dos 
alimentos 765 

     
Ensinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 767 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre a 
preparação/selecção dos alimentos 781 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a aspiração 782 
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Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento 
depois da refeição 783 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento 
durante a refeição 784 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração 785 

     Ensinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 900000 

     Ensinar os pais sobre condições de risco para a aspiração 900001 

     
Ensinar os pais sobre técnica de posicionamento depois da 
mamada 900002 

     
Ensinar os pais sobre técnica de posicionamento durante a 
mamada 900003 

     
Ensinar sobre posicionamento da criança depois da 
refeição 780 

     
Ensinar sobre posicionamento da criança durante a 
refeição 777 

     
Ensinar sobre posicionamento do lactente depois da 
refeição 779 

     
Ensinar sobre posicionamento do lactente durante a 
refeição 776 

     
Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido depois da 
refeição 778 

     
Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido durante a 
refeição 775 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração 771 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração na criança 772 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração no lactente 771 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração no recém-nascido 770 

     Evitar aspiração através de técnica de posicionamento 91 

     
Executar técnica de posicionamento para prevenir a 
aspiração 756 
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Informar o prestador de cuidados sobre recursos para 
prevenir a aspiração 768 

     
Instruir o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 786 

     
Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
depois da refeição 787 

     
Instruir o prestador de cuidados a preparar/seleccionar os 
alimentos 789 

     
Instruir o prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração 793 

     Instruir os pais a optimizar a sonda nasogástrica 900004 

     
Instruir os pais sobre posicionamento do recém-nascido 
depois da mamada 900007 

     
Instruir os pais sobre posicionamento do recém-nascido 
durante a mamada 900006 

     Manter o cuff do tubo traqueal insuflado durante a refeição 757 

     Optimizar sonda nasogástrica 86 

     Posicionar a criança depois da refeição 759 

     Posicionar a criança durante a refeição 758 

     Posicionar a pessoa 201 

     Posicionar a pessoa depois da refeição 761 

     Posicionar a pessoa durante a refeição 792 

     Posicionar o recém-nascido depois da refeição 763 

     Posicionar o recém-nascido durante a refeição 762 

     Posicionar o lactente em decúbito lateral direito 563 

     
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 790 

     
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
depois da refeição 791 
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Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
durante a refeição 792 

     Treinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 900005 

        

I 3 III Ganhos em Conhecimento sobre prevenção da aspiração Ensinar sobre prevenção da aspiração 771 

   
Aspiração: Conhecimento sobre prevenção da aspiração, Não 
Demonstrado 

Ensinar a pessoa sobre preparação/selecção dos 
alimentos 765 

   Aspiração: Conhecimento sobre prevenção da aspiração, Demonstrado    

        

I4 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração 

Ensinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 767 

   
Aspiração: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre a 
preparação/selecção dos alimentos 781 

   
Aspiração: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração, Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a aspiração 782 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento 
depois da refeição 783 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre posicionamento 
durante a refeição 784 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração 785 

     
Informar o prestador de cuidados sobre recursos para 
prevenir a aspiração 768 

     Ensinar sobre sinais de aspiração 769 

        

I5 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção da aspiração Ensinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 900000 

   
Aspiração: Conhecimento dos pais para prevenir a aspiração, Não 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre condições de risco para a aspiração 
900001 

   
Aspiração: Conhecimento dos pais para prevenir a aspiração, 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre técnica de posicionamento depois da 
mamada 900002 
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Ensinar os pais sobre técnica de posicionamento durante a 
mamada 900003 

     
Ensinar sobre posicionamento da criança depois da 
refeição 780 

     
Ensinar sobre posicionamento da criança durante a 
refeição 777 

     
Ensinar sobre posicionamento do lactente depois da 
refeição 779 

     
Ensinar sobre posicionamento do lactente durante a 
refeição 776 

     
Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido depois da 
refeição 778 

     
Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido durante a 
refeição 775 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração na criança 772 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração no lactente 771 

     Ensinar sobre prevenção da aspiração no recém-nascido 770 

     Ensinar sobre sinais de aspiração 769 

        

I6 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
aspiração 

Instruir os pais a optimizar a sonda nasogástrica 
900004 

   
Aspiração: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
aspiração, Não Demonstrada 

Instruir os pais sobre posicionamento do recém-nascido 
depois da mamada 900007 

   
Aspiração: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
aspiração, Demonstrada 

Instruir os pais sobre posicionamento do recém-nascido 
durante a mamada 900006 

     Treinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 900005 

        

I7 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração  

Instruir o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 786 

   
Aspiração: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração, Não Demonstrada 

Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
depois da refeição 787 
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Aspiração: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a aspiração,  Demonstrada 

Instruir o prestador de cuidados a preparar/seleccionar os 
alimentos 789 

     
Instruir o prestador de cuidados sobre prevenção da 
aspiração 793 

     
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda 
nasogástrica 790 

     
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
depois da refeição 791 

     
Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 
durante a refeição 792 

     
Treinar o prestador de cuidados a optimizar a sonda naso 
gástrica 790 

        

        

I8 III 
Resolução da ineficácia no expectorar / Ganhos em eficácia no 
Expectorar  

Ensinar o prestador de cuidados sobre inaloterapia através 
de inalador 900015 

   Expectorar: Ineficaz, em grau reduzido Ensinar os pais sobre inaloterapia 900020 

   Expectorar: Ineficaz, em grau moderado Ensinar sobre a técnica de tosse 794 

   Expectorar: Ineficaz, em grau elevado Estimular o reflexo de tosse na criança 796 

     Estimular o reflexo de tosse no lactente 797 

     Estimular o reflexo de tosse no recém-nascido 795 

     Executar cinesiterapia respiratória 90 

     Executar inaloterapia através de inalador 497 

     Incentivar ingestão de líquidos 415 

     Instruir a técnica de tosse 565 

     
Instruir o prestador de cuidados sobre inaloterapia através 
de inalador 900016 

     Instruir os pais sobre inaloterapia 900021 

     Instruir sobre inaloterapia através inalador 900017 
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     Planear ingestão de líquidos 416 

     Treinar a técnica de tosse 798 

     Treinar inaloterapia através de inalador 900018 

     Instruir os pais sobre inaloterapia 900021 

     Instruir sobre inaloterapia através inalador 900017 

     Planear ingestão de líquidos 416 

     Treinar a técnica de tosse 798 

     Treinar inaloterapia através de inalador 900018 

     Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia  

     Treinar os pais sobre inaloterapia  

        

I9 III Ganhos em Conhecimento sobre técnica de tosse Ensinar sobre a técnica de tosse 794 

   Expectorar: Conhecimento sobre técnica de tosse, Não Demonstrado    

   Expectorar: Conhecimento sobre técnica de tosse, Demonstrado    

        

I10 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para tossir  Instruir a técnica de tosse 565 

   Expectorar: Aprendizagem de Capacidades para tossir, Não Demonstrada Treinar a técnica de tosse 798 

   Expectorar: Aprendizagem de Capacidades para tossir, Demonstrada    

        

I11 III Ganhos em Conhecimento sobre inaloterapia  Ensinar sobre inaloterapia através de inaldor 3002 

   Expectorar: Conhecimento sobre inaloterapia, Não Demonstrado    

   Expectorar: Conhecimento sobre inaloterapia, Demonstrado    

        

I12 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para executar inaloterapia  Instruir sobre inaloterapia através inalador 900017 
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Expectorar: Aprendizagem de Capacidades para executar inaloterapia, 
Não Demonstrada Treinar inaloterapia através de inalador 900018 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades para executar inaloterapia, 
Demonstrada    

        

I 13 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre inaloterapia Ensinar os pais sobre inaloterapia 900020 

   Expectorar: Conhecimento dos pais sobre inaloterapia, Não Demonstrado    

   Expectorar: Conhecimento dos pais sobre inaloterapia, Demonstrado    

        

I 14 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar 
inaloterapia Instruir os pais sobre inaloterapia 900021 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
inaloterapia, Não Demonstrada Treinar os pais sobre inaloterapia 900022 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades dos pais para executar a 
inaloterapia, Demonstrada    

        

I 15 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções Ensinar os pais sobre aspiração de secreções 900008 

   
Expectorar: Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções, Não 
Demonstrado    

   
Expectorar: Conhecimento dos pais sobre aspiração de secreções, 
Demonstrado    

        

I16 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar as 
secreções Instruir os pais sobre aspiração de secreções 900009 

   
Expectorar: Aprendizagem de capacidades dos pais para aspirar as 
secreções, Não Demonstrada Treinar os pais na aspiração de secreções 900010 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades dos pais para aspirar as 
secreções, Demonstrada    

        

I 17 III Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de Ensinar o prestador de cuidados sobre a aspiração de 799 
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secreções  secreções 

   
Expectorar: Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções, Não Demonstrado    

   
Expectorar: Conhecimento do prestador de cuidados sobre aspiração de 
secreções, Demonstrado    

        

I 18 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
aspirar as secreções  Treinar o prestador de cuidados a aspirar as secreções 801 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para aspirar as secreções, Não Demonstrada    

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para aspirar as secreções, Demonstrada    

        

I 19 III Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia  
Ensinar o prestador de cuidados sobre inaloterapia através 
de inalador 900015 

   
Expectorar: Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia, 
Não Demonstrado    

   
Expectorar: Conhecimento do prestador de cuidados sobre inaloterapia, 
Demonstrado    

        

I 20 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
executar inaloterapia  

Instruir o prestador de cuidados sobre inaloterapia através 
de inalador 900016 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a inaloterapia, Não Demonstrada Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia 900019 

   
Expectorar: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para executar a inaloterapia, Demonstrada    

        

I 21 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Desidratação    

   Risco de Desidratação    

   Desidratação    
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I 22 II Efectividade na prevenção da Desidratação    

   Risco de Desidratação 
Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a desidratação 900031 

   Desidratação 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação 900033 

     
Ensinar os pais sobre condições de risco para a 
desidratação 900030 

     Ensinar os pais sobre prevenção da desidratação 900032 

     Ensinar sobre condições de risco para a desidratação 900029 

     Ensinar sobre prevenção da desidratação 358 

     Incentivar ingestão de líquidos 415 

     Incentivar auto cuidado: beber 134 

     Planear ingestão de líquidos 416 

        

I 23 III Ganhos em Conhecimento sobre prevenção da desidratação Ensinar sobre condições de risco para a desidratação 900029 

   
Desidratação: Conhecimento sobre prevenção da desidratação, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre prevenção da desidratação 
358 

   
Desidratação: Conhecimento sobre prevenção da desidratação, 
Demonstrado    

        

I 24 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação 

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a desidratação 900031 

   
Desidratação: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da desidratação, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
desidratação 900033 

   
Desidratação: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
da desidratação, Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a desidratação 900031 

        

I 25 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação Ensinar os pais sobre prevenção da desidratação 900032 
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Desidratação: Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação, 
Não Demonstrado 

Ensinar sobre condições de risco para a desidratação 
900029 

   
Desidratação: Conhecimento dos pais sobre prevenção da desidratação, 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre condições de risco para a 
desidratação 900030 

        

I 26 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Úlcera de pressão    

   Risco de Úlcera de Pressão    

   Úlcera de Pressão    

   Úlcera de Pressão: em grau reduzido    

   Úlcera de Pressão: em grau moderado    

   Úlcera de Pressão: em grau elevado    

   Úlcera de Pressão: em grau muito elevado    

        

I 27 II Efectividade na prevenção das Úlcera de pressão  Aliviar zona de pressão através de almofada 458 

   Risco de Úlcera de Pressão Aplicar colchão anti - úlcera de pressão 802 

   Úlcera de Pressão Aplicar creme 590 

   Úlcera de Pressão: em grau reduzido Colocar almofada sob a zona de pressão 803 

   Úlcera de Pressão: em grau moderado 
Ensinar a pessoa a usar equipamento para alívio da 
pressão 804 

   Úlcera de Pressão: em grau elevado 
Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de 
prevenção de úlcera de pressão 809 

   Úlcera de Pressão: em grau muito elevado 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera de pressão 808 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento 812 

     Ensinar os pais sobre prevenção das úlceras de pressão 900024 

     Executar técnica de posicionamento (Procedimento) 233 

     Incentivar a pessoa a alternar posicionamentos 806 
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Instruir o prestador de cuidados a utilizar o equipamento 
para prevenção de úlceras de pressão 816 

     
Instruir o prestador de cuidados para prevenir as úlceras 
de pressão 819 

     Instruir os pais sobre como posicionar o recém-nascido 900027 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

     Posicionar a pessoa 201 

     Posicionar o recém-nascido 900026 

     Providenciar colchão anti-úlcera de pressão 515 

     Providenciar equipamento para alívio da pressão 807 

     Requerer equipamento de ajudas técnicas 814 

     Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 817 

     
Treinar o prestador de cuidados a utilizar o equipamento 
para prevenção de úlceras de pressão 818 

     
Treinar o prestador de cuidados para prevenir as úlceras 
de pressão 820 

     Treinar os pais a posicionar o recém-nascido 900028 

        

I 28 III Cura / cicatrização das Úlcera de pressão  Executar técnica de posicionamento (Procedimento) 233 

   Úlcera de Pressão: em grau reduzido Executar tratamento à úlcera de pressão (Procedimento) 53 

   Úlcera de Pressão: em grau moderado Aplicar colchão anti - úlcera de pressão 802 

   Úlcera de Pressão: em grau elevado 
Ensinar a pessoa a usar equipamento para alívio da 
pressão 804 

   Úlcera de Pressão: em grau muito elevado Providenciar equipamento para alívio da pressão 807 

     Requerer equipamento de ajudas técnicas 814 
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I 29 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção 
das úlceras de pressão  

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a úlcera de pressão 810 

   
Úlcera de Pressão: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção das úlceras de pressão, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre equipamento de 
prevenção de úlcera de pressão 813 

   
Úlcera de Pressão: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
prevenção das úlceras de pressão, Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
úlcera de pressão 808 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre sinais de úlcera de 
pressão 811 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento 812 

        

I 30 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir as úlceras de pressão 

Instruir o prestador de cuidados a utilizar o equipamento 
para prevenção de úlceras de pressão 816 

   
Úlcera de Pressão: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para prevenir as úlceras de pressão, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a utilizar o equipamento 
para prevenção de úlceras de pressão 818 

   
Úlcera de Pressão: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para prevenir as úlceras de pressão, Demonstrada Treinar o prestador de cuidados a posicionar a pessoa 792 

     Instruir o prestador de cuidados a posicionar a pessoa  787 

        

I 31 III 
Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção das úlceras de 
pressão Ensinar os pais sobre prevenção das úlceras de pressão 900024 

   
Úlcera de Pressão: Conhecimento dos pais sobre prevenção da úlcera de 
pressão, Não Demonstrado 

Ensinar os pais sobre condições de risco para úlcera de 
pressão 900025 

   
Úlcera de Pressão: Conhecimento dos pais sobre prevenção da úlcera de 
pressão, Demonstrado    

        

I 32 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir as 
úlceras de pressão Instruir os pais sobre como posicionar o recém-nascido 900027 

   
Úlcera de Pressão: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir 
as úlceras de pressão, Não Demonstrada Treinar os pais a posicionar o recém-nascido 900028 

   
Úlcera de Pressão: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir 
as úlceras de pressão, Demonstrada    
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I 33 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Maceração     

   Risco de Maceração    

   Maceração    

        

I 34 II Efectividade na prevenção da Maceração  Aplicar creme 590 

   Risco de Maceração 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração 824 

   Maceração Ensinar os pais sobre prevenção da maceração 900043 

     Ensinar sobre prevenção de maceração 226 

     Instruir o prestador de cuidados a prevenir a maceração 826 

     Instruir os pais a prevenir a maceração 900044 

     Instruir sobre a prevenção da maceração 828 

     Instruir sobre equipamento de prevenção da maceração 829 

     Limpar a pele periférica ao estoma 50 

     Limpar a pele perineal 821 

     Optimizar fralda 361 

     Proteger a pele de líquidos orgânicos 822 

     Treinar o prestador de cuidados a prevenir a maceração 827 

     Treinar o uso de equipamento de prevenção da maceração 830 

        

I 35 III Resolução da Maceração  Executar tratamento à maceração 823 

   Maceração Aplicar creme 590 

        

I 36 III Ganhos em Conhecimento sobre prevenção da maceração  Ensinar sobre prevenção da maceração 226 
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Maceração: Conhecimento sobre prevenção de maceração, Não 
Demonstrado 

Instruir sobre a prevenção da maceração 
828 

   Maceração: Conhecimento sobre prevenção de maceração, Demonstrado Instruir sobre equipamento de prevenção da maceração 829 

     Treinar o uso de equipamento de prevenção da maceração 830 

        

I 37 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração  

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a maceração 825 

   
Maceração: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração 824 

   
Maceração: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
maceração, Demonstrado    

        

I 38 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a maceração  Instruir o prestador de cuidados a prevenir a maceração 826 

   
Maceração: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir a maceração, Não Demonstrada Treinar o prestador de cuidados a prevenir a maceração 827 

   
Maceração: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para prevenir a maceração, Demonstrada    

        

I 39 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração Ensinar os pais sobre prevenção da maceração 900043 

   
Maceração: Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração, Não 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre condições de risco para a 
maceração 900042 

   
Maceração: Conhecimento dos pais sobre prevenção da maceração, 
Demonstrado    

        

I 40  
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
maceração Instruir os pais a prevenir a maceração 900044 

   
Maceração: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
maceração, Não Demonstrado    

  
Maceração: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
maceração, Demonstrado   
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I 41 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Obstipação     

   Risco de Obstipação    

   Obstipação    

        

I 42 II Efectividade na prevenção da Obstipação  Aconselhar hábitos de eliminação intestinal 835 

   Risco de Obstipação Educar hábitos de eliminação intestinal 43 

   Obstipação Educar sobre hábitos alimentares 93 

     Educar sobre hábitos de exercício 94 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação 900046 

     Ensinar os pais sobre estimulação da eliminação intestinal 900012 

     Ensinar os pais sobre prevenção da obstipação 900045 

     Ensinar sobre a dieta 541 

     Ensinar sobre desvantagens da auto medicação 837 

     Ensinar sobre hábitos  alimentares 833 

     Ensinar sobre hábitos de eliminação intestinal 834 

     
Ensinar sobre relação entre ingestão de alimentos e 
eliminação intestinal 832 

     Incentivar a actividade física 14 

     Incentivar ingestão de líquidos 415 

     Incentivar auto cuidado: beber 134 

     Informar sobre técnica de treino intestinal 836 

     Instruir os pais sobre estimulação da eliminação intestinal 900013 

     Planear a actividade física 66 
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     Planear a dieta 83 

     Planear eliminação intestinal 106 

     Planear ingestão de líquidos 416 

     Treinar os pais na estimulação da eliminação intestinal 900014 

        

I 43 III Resolução da Obstipação  Irrigar o intestino 109 

   Obstipação Irrigar o intestino através da ostomia 217 

     Planear a actividade física 66 

     Planear a dieta 83 

     Planear eliminação intestinal 106 

     Planear ingestão de líquidos 416 

     Remover fecalomas 831 

     Educar hábitos de eliminação intestinal 43 

     Educar sobre hábitos alimentares 93 

     Educar sobre hábitos de exercício 94 

     Ensinar sobre a dieta 541 

     Ensinar sobre hábitos  alimentares 833 

     Ensinar sobre hábitos de eliminação intestinal 834 

     
Ensinar sobre relação entre ingestão de alimentos e 
eliminação intestinal 832 

     Incentivar a actividade física 14 

     Incentivar ingestão de líquidos 415 

        

I 44 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos alimentares  Educar sobre hábitos alimentares 93 

   Obstipação: Conhecimento sobre hábitos alimentares, Não Demonstrado Ensinar sobre relação entre ingestão de alimentos e 832 
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eliminação intestinal 

   Obstipação: Conhecimento sobre hábitos alimentares, Demonstrado    

        

I 45 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de eliminação  Ensinar sobre hábitos de eliminação intestinal 834 

   
Obstipação: Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal, Não 
Demonstrado 

Aconselhar hábitos de eliminação intestinal 
835 

   
Obstipação: Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal, 
Demonstrado 

Informar sobre técnica de treino intestinal 
836 

        

I 46 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação Ensinar os pais sobre estimulação da eliminação intestinal 900012 

   
Obstipação: Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação, Não 
Demonstrado Ensinar os pais sobre prevenção da obstipação 900045 

   
Obstipação: Conhecimento dos pais sobre prevenção da obstipação, 
Demonstrado    

        

I 47 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação 900046 

   
Obstipação: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação, Não Demonstrado 

  
 

   
Obstipação: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
obstipação, Demonstrado 

  
 

        

I 48 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
obstipação 

Instruir os pais sobre estimulação da eliminação intestinal 
900013 

   
Obstipação: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
obstipação, Não Demonstrada 

Treinar os pais na estimulação da eliminação intestinal 
900014 

   
Obstipação: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
obstipação, Demonstrada    

        

I 49 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Pé equino    



ANEXO 5 

   Risco de Pé Equino    

   Pé Equino    

        

I 50 II Efectividade na prevenção do Pé equino  Aliviar roupas de cama através de equipamento 70 

   Risco de Pé Equino Aplicar tala plantar 399 

   Risco de Pé Equino 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé 
equino 844 

     Ensinar os pais sobre prevenção do pé equino 900047 

     Ensinar sobre exercícios musculoarticulares activos 841 

     
Executar técnica de exercitação musculoarticular activa-
assistida (Procedimento) 264 

    
Incentivar a pessoa a executar os exercícios 
musculoarticulares activos 848 

     Incentivar movimento articular activo 35 

     Instruir o prestador de cuidados a prevenir o pé equino 846 

     Instruir os pais a  prevenir o pé equino 900048 

     Posicionar o pé 838 

     Treinar o prestador de cuidados a prevenir o pé equino 847 

     Treinar os pais a prevenir o pé equino 900049 

     Instruir técnica de exercitação musculoarticular 1455 

     Treinar técnica de exercitação musculoarticular 1454 

        

I 51 III 
Ganhos em Conhecimento sobre exercícios músculo – articulares activos 
(Pé equino)  

Ensinar sobre exercícios musculoarticulares activos 
841 

   
Pé Equino: Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos, 
Não Demonstrado 

  
 

   
Pé Equino: Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos, 
Demonstrado 
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I 52 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
músculo – articulares activos  

Instruir técnica de exercitação musculoarticular 
1455 

   
Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
músculo-articulares activos, Não Demonstrada 

Treinar técnica de exercitação musculoarticular 
1454 

   
Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades para executar exercícios 
músculo-articulares activos, Demonstrada    

        

I 53 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do 
pé equino  

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção do pé 
equino 844 

   
Pé Equino: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do 
pé equino, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para o pé equino 845 

   
Pé Equino: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção do 
pé equino, Demonstrado 

  
 

        

I 54 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino  Instruir o prestador de cuidados a prevenir o pé equino 846 

   
Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino, Não Demonstrada Treinar o prestador de cuidados a prevenir o pé equino 847 

   
Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir o pé equino, Demonstrada    

        

I 55 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção do pé equino Ensinar os pais sobre prevenção do pé equino 900047 

   
Pé Equino: Conhecimento dos pais sobre prevenção do pé equino, Não 
Demonstrado Ensinar os pais sobre condições de risco para o pé equino 900050 

   
Pé Equino: Conhecimento dos pais sobre prevenção do pé equino, 
Demonstrado    

        

I 56 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o pé 
equino Instruir os pais a  prevenir o pé equino 900048 

   Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o pé Treinar os pais a prevenir o pé equino 900049 
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equino, Não Demonstrada 

   
Pé Equino: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir o pé 
equino, Demonstrada    

        

I 57 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Anquilose    

   Risco de Anquilose    

    Anquilose    

        

I 58 II Efectividade na prevenção da Anquilose 
Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a anquilose 853 

   Risco de Anquilose 
Ensinar o prestador de cuidados sobre exercícios 
musculoarticulares passivos e assistidos 851 

   Anquilose 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose 852 

     Ensinar os pais sobre condições de risco para a anquilose 900035 

     Ensinar os pais sobre prevenção da anquilose 900037 

     
Ensinar os pais sobre técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900036 

     Ensinar sobre exercícios musculoarticulares activos 841 

     
Executar técnica de exercitação musculoarticular activa-
assistida (Procedimento) 264 

     Posicionar a pessoa 201 

     
Incentivar a pessoa a executar os exercícios 
musculoarticulares activos 848 

     Incentivar movimento articular activo 35 

     
Instruir o prestador de cuidados a executar os exercícios  
musculoarticulares passivos e assistidos 856 

     
Instruir o prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose 854 
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     Instruir os pai sobre prevenção de anquilose 900038 

     
Instruir os pais sobre técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900039 

     
Treinar o prestador de cuidados a executar os exercícios 
musculoarticulares passivos e assistidos 857 

     
Treinar o prestador de cuidados na prevenção da 
anquilose 855 

     
Treinar os pais a executar a técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900040 

     Treinar os pais na prevenção da anquilose 900041 

        

I 59 III 
Ganhos em Conhecimento sobre exercícios músculo – articulares activos 
(Anquilose)  Ensinar sobre exercícios musculoarticulares activos 841 

   
Anquilose: Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos, 
Não Demonstrado    

   
Anquilose: Conhecimento sobre exercícios músculo-articulares activos, 
Demonstrado    

        

I 60 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose 

Ensinar o prestador de cuidados sobre exercícios músculo 
articulares passivos a assistidos 851 

   
Anquilose: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose 852 

   
Anquilose: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose, Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre condições de risco 
para a anquilose 853 

        

I 61 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose 

Instruir o prestador de cuidados a executar os exercícios  
musculoarticulares passivos e assistidos 856 

   
Anquilose: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a executar os exercícios 
musculoarticulares passivos e assistidos 857 

   
Anquilose: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir a anquilose, Demonstrada 

Instruir o prestador de cuidados sobre prevenção da 
anquilose 854 
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Treinar o prestador de cuidados na prevenção da 
anquilose 855 

        

I 62 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose 
Ensinar os pais sobre técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900036 

   
Anquilose: Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose, Não 
Demonstrado Ensinar os pais sobre prevenção da anquilose 900037 

   
Anquilose: Conhecimento dos pais sobre prevenção da anquilose, 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre condições de risco para a anquilose 
900035 

        

I 63 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
anquilose 

Instruir os pais sobre técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900039 

   
Anquilose: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
anquilose, Não Demonstrada 

Treinar os pais a executar a técnica de exercitação 
musculoarticular passiva e assistida 900040 

   
Anquilose: Aprendizagem de Capacidades dos pais para prevenir a 
anquilose, Demonstrada 

Instruir os pai sobre prevenção de anquilose 
900038 

     Treinar os pais na prevenção da anquilose 900041 

        

I 64 III 
Resolução da Dor / Ganhos expressos na intensidade da percepção da 
Dor 

Aplicar calor 
265 

   Dor: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 
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     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

     Posicionar o recém-nascido 900026 

        

I 65 II 
Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Stress do prestador 
de cuidados    

   Risco de Stress do Prestador de cuidados    

   Stress do Prestador de cuidados    

        

I 66 II Efectividade na prevenção do Stress do prestador de cuidados Apoiar o prestador de cuidados 291 

   Risco de Stress do Prestador de cuidados Apoiar o prestador de cuidados na tomada de decisão 705 

   Stress do Prestador de cuidados 
Encorajar a utilização de prestação de serviços da 
comunidade 867 

     Encorajar o envolvimento da família 707 

     
Encorajar o prestador de cuidados a exprimir as suas 
emoções 289 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre  o papel de 
prestador de  cuidados 450 

     Facilitar a comunicação expressiva de emoções 874 

     
Facilitar a expressão de emoções relativas ao papel de 
prestador de cuidados 868 

     
Facilitar a expressão das dificuldades no desempenho do 
papel de prestador de  cuidados 712 

     
Informar o prestador de cuidados sobre prestação de 
serviços na comunidade 716 



ANEXO 5 

     Informar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde 861 

     Orientar o doente para o centro de dia 504 

     
Orientar o prestador de cuidados para a prestação de 
serviços na comunidade 717 

     Planear encontro com o prestador de cuidados 718 

     Requerer prestação de serviços na comunidade 864 

     Requerer serviço domiciliário 290 

     Requerer serviço social 553 

        

I 67 III Resolução do Stress do prestador de cuidados 
Assistir o prestador de cuidados no estabelecimento de 
objectivos da prestação de cuidados 862 

   Stress do Prestador de cuidados Orientar o doente para o centro de dia 504 

     Requerer prestação de serviços na comunidade 864 

     Requerer serviço domiciliário 290 

        

I 68 III 
Ganhos expressos em Suporte percepcionado pelo prestador de 
cuidados informal  

Apoiar o prestador de cuidados 
291 

   Stress do Prestador de cuidados: Suporte, Não percepcionado Apoiar o prestador de cuidados na tomada de decisão 705 

   Stress do Prestador de cuidados: Suporte, percepcionado 

Assistir o prestador de cuidados na identificação das 
vantagens do desempenho do papel de prestador de  
cuidados 866 

     
Assistir o prestador de cuidados no estabelecimento de 
objectivos da prestação de cuidados 862 

     Disponibilizar prestação de serviços na comunidade 720 

     Elogiar envolvimento do prestador de cuidados 719 

     Elogiar o prestador de cuidados 900034 

     
Elogiar resultados obtidos no desempenho do papel de 
prestador de  cuidados 871 
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Encorajar o prestador de cuidados a participar em grupos 
de suporte 708 

     
Informar o prestador de cuidados sobre prestação de 
serviços na comunidade 716 

     Informar o prestador de cuidados sobre serviços de saúde 861 

     
Orientar o prestador de cuidados para a prestação de 
serviços na comunidade 717 

     Requerer prestação de serviços na comunidade 864 

     Requerer serviço domiciliário 290 

     Requerer serviço social 553 

        

I 69 III 
Ganhos expressos em Desejo em reassumir o papel de Prestador de 
cuidados pelo prestador de cuidados informal 

Assistir o prestador de cuidados na identificação das 
vantagens do desempenho do papel de prestador de  
cuidados 866 

   
Stress do Prestador de cuidados: Papel de Prestador de  Cuidados, Não 
Desejado 

Assistir o prestador de cuidados na recuperação do papel 
de prestador de cuidados 865 

   
Stress do Prestador de cuidados: Papel de Prestador de  Cuidados, 
Desejado 

Incentivar o prestador de cuidados a assumir o papel de 
prestador de  cuidados 860 

        

I 70 III 
Ganhos expressos em Bem – estar percepcionado pelo prestador de 
cuidados informal 

Elogiar envolvimento do prestador de cuidados 
719 

   
Stress do Prestador de cuidados: Bem-estar do prestador de cuidados, 
Não Percepcionado 

Elogiar o prestador de cuidados 
900034 

   
Stress do Prestador de cuidados: Bem-estar do prestador de cuidados, 
Percepcionado 

Elogiar resultados obtidos no desempenho do papel de 
prestador de  cuidados 871 

     
Encorajar o prestador de cuidados a participar em grupos 
de suporte 708 

     
Optimizar resultados obtidos no desempenho do papel de 
prestador de  cuidados 863 

        

I 71 III Resolução da Aceitação do estado de saúde não demonstrada Ensinar a pessoa sobre estratégias de coping 878 
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   Aceitação do Estado de Saúde: Não Demonstrada Ensinar sobre estratégias de adaptação 873 

     
Incentivar a relação dinâmica com pessoas com adaptação 
eficaz 875 

     
Identificar com a pessoa estratégias anteriores de 
adaptação eficaz 455 

        

I 72 III Ganhos expressos em Suporte percepcionado pela pessoa Disponibilizar prestação de serviços na comunidade 720 

   Aceitação do Estado de Saúde: Suporte, Não Percepcionado Encorajar a interacção de papéis 881 

   Aceitação do Estado de Saúde: Suporte, Percepcionado Encorajar interacção social 876 

     Ensinar sobre prestação de serviços na comunidade 722 

     Ensinar sobre serviços de saúde 679 

     Facilitar suporte familiar 121 

     Orientar a pessoa para grupos de suporte 877 

     Promover envolvimento da família 124 

        

I 73 III Ganhos em Conhecimento sobre estratégias de Coping eficazes Ensinar a pessoa sobre estratégias de coping 878 

   
Aceitação do Estado de Saúde: Conhecimento sobre estratégias de 
coping, Não Demonstrado 

Ensinar sobre auto controlo 
872 

   
Aceitação do Estado de Saúde: Conhecimento sobre estratégias de 
coping, Demonstrado 

Ensinar sobre estratégias de adaptação 
873 

     
Incentivar a relação dinâmica com pessoas com adaptação 
eficaz 875 

     
Identificar com a pessoa estratégias anteriores de 
adaptação eficaz 455 

        

I 74 III Ganhos expressos em sentimentos de Esperança da pessoa Optimizar crença em valores (valores) 503 

   Aceitação do Estado de Saúde: Esperança, Não Demonstrada Optimizar crença religiosa 879 

   Aceitação do Estado de Saúde: Esperança, Demonstrada    
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I 75 III Ganhos expressos em Iniciativa da pessoa Incentivar a tomada de decisão com conhecimento 880 

   Aceitação do Estado de Saúde: Iniciativa, Não Demonstrada    

   Aceitação do Estado de Saúde: Iniciativa, Demonstrada    

        

I 76 III Resolução do Auto controlo: infecção ineficaz   Aconselhar adesão à vacinação 890 

   Auto Controlo: Infecção: Ineficaz 
Assistir a pessoa a identificar estratégias de auto controlo: 
infecção 882 

     Ensinar sobre auto - vigilância: infecção 883 

     Ensinar sobre auto controlo: infecção 181 

     Ensinar sobre comportamentos de adesão 884 

     Ensinar sobre medidas de prevenção de contaminação 891 

     Ensinar sobre prevenção da infecção 892 

     Ensinar sobre prevenção de contaminação 886 

     Incentivar o auto controlo: infecção 888 

     
Informar sobre desvantagens do auto controlo: infecção 
ineficaz 889 

     
Instruir sobre o uso de medidas de prevenção de 
contaminação 895 

     Treinar o uso de medidas de prevenção de contaminação 896 

        

I 77 III Ganhos em Conhecimento sobre susceptibilidade à infecção Ensinar sobre condições de risco para a infecção 885 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre susceptibilidade à 
infecção, Não Demonstrado 

Ensinar sobre susceptibilidade à infecção 
882 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre susceptibilidade à 
infecção, Demonstrado    

        



ANEXO 5 

I 78 III Ganhos em Conhecimento sobre medidas de prevenção da contaminação Ensinar sobre cuidado doméstico 883 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação, Não Demonstrado 

Ensinar sobre prevenção de contaminação 
886 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre medidas de prevenção da 
contaminação, Demonstrado 

Ensinar sobre medidas de prevenção de contaminação 
891 

        

I 79 III Ganhos em Conhecimento sobre sinais de infecção Ensinar sobre auto - vigilância: infecção 883 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre sinais de infecção, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre sinais de infecção 
887 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre sinais de infecção, 
Demonstrado    

        

I 80 III Ganhos em Conhecimento sobre respostas aos medicamentos Ensinar sobre respostas / reacções aos medicamento 141 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre resposta aos 
medicamentos, Não Demonstrado    

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre resposta aos 
medicamentos, Demonstrado    

        

I 81 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de saúde Ensinar sobre hábitos de saúde 894 

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre hábitos de saúde, Não 
Demonstrado    

   
Auto Controlo: Infecção: Conhecimento sobre hábitos de saúde, 
Demonstrado    

        

I 82 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para implementar medidas de 
prevenção da contaminação 

Instruir sobre o uso de medidas de prevenção de 
contaminação 895 

   
Auto Controlo: Infecção: Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação, Não Demonstrada Treinar o uso de medidas de prevenção de contaminação 896 

   
Auto Controlo: Infecção: Aprendizagem de Habilidades para implementar 
medidas de prevenção da contaminação, Demonstrada    



ANEXO 5 

        

        

I 83 III Resolução do Auto controlo: continência intestinal ineficaz Ensinar sobre auto controlo: continência intestinal 493 

   Auto Controlo: Continência Intestinal: Ineficaz Ensinar sobre equipamento: colostomia 897 

     Ensinar sobre exercícios musculares pélvicos 898 

     Ensinar sobre hábitos de eliminação intestinal 834 

     Ensinar sobre técnica de irrigação do intestino 900 

     Ensinar sobre técnica de treino intestinal 108 

     
Facilitar suporte de pessoas com auto controlo: continência 
intestinal eficaz 489 

     
Incentivar a relação dinâmica com pessoas com auto 
controlo: continência intestinal eficaz 899 

     Incentivar o auto controlo: continência intestinal 491 

     
Informar sobre desvantagens do auto controlo: continência 
intestinal ineficaz 492 

     Instruir a pessoa sobre exercícios musculares pélvicos 901 

     Instruir a técnica de irrigar o intestino 905 

     Instruir a utilização do equipamento: colostomia 903 

     Treinar a técnica de irrigar o intestino 906 

     Treinar a utilização do equipamento: colostomia 904 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 84 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de eliminação intestinal Ensinar sobre hábitos de eliminação intestinal 834 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal, Não Demonstrado    

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação intestinal, Demonstrado    
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I 85 III 
Ganhos em Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
(Incontinência intestinal) 

Ensinar sobre exercícios musculares pélvicos 
898 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos, Não Demonstrado 

  
 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos, Demonstrado 

  
 

        

I 86 III Ganhos em Conhecimento sobre equipamento: colostomia Ensinar sobre equipamento: colostomia 897 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia, Não Demonstrado 

  
 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre equipamento: 
colostomia, Demonstrado 

  
 

        

I 87 III Ganhos em Conhecimento sobre técnica de irrigação do intestino Ensinar sobre técnica de irrigação do intestino 900 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino, Não Demonstrado 

  
 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Conhecimento sobre técnica de 
irrigação do intestino, Demonstrado 

  
 

        

I 88 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para implementar exercícios 
musculares pélvicos (Incontinência intestinal) 

Instruir a pessoa sobre exercícios musculares pélvicos 
901 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para implementar exercícios musculares pélvicos, Não Demonstrada    

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para implementar exercícios musculares pélvicos, Demonstrada    

        

I 89 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento: 
colostomia 

Instruir a utilização do equipamento: colostomia 
903 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para utilizar o equipamento: colostomia, Não Demonstrada 

Treinar a utilização do equipamento: colostomia 
904 
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Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para utilizar o equipamento: colostomia, Demonstrada 

Treinar o uso de equipamento 
915 

        

I 90 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
irrigação do intestino 

Instruir a técnica de irrigar o intestino 
905 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para executar a técnica de irrigação do intestino, Não Demonstrada 

Treinar a técnica de irrigar o intestino 
906 

   
Auto Controlo: Continência Intestinal: Aprendizagem de Capacidades 
para executar a técnica de irrigação do intestino, Demonstrada    

        

I 91 III Resolução do Auto controlo: incontinência urinária ineficaz Ensinar sobre auto controlo: incontinência urinária 907 

   Auto Controlo: Incontinência Urinária: Ineficaz Ensinar sobre auto - vigilância: incontinência urinária 908 

     Ensinar sobre exercícios musculares pélvicos 898 

     Ensinar sobre hábitos de eliminação urinária 909 

     Ensinar sobre técnica de auto cateterização da bexiga 910 

     
Ensinar sobre técnica de estimulação da eliminação 
urinária 517 

     Ensinar técnica de treino vesical 118 

     
Incentivar a relação dinâmica com pessoas com auto 
controlo: incontinência urinária eficaz 911 

     Incentivar o auto controlo: incontinência urinária 912 

     Informar sobre equipamento de ajudas técnicas 913 

     Instruir a pessoa sobre exercícios musculares pélvicos 901 

     Instruir a técnica de auto cateterização da bexiga 916 

     Instruir sobre o uso de equipamento 914 

     Treinar a técnica de auto cateterização da bexiga 917 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        



ANEXO 5 

I 92 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de eliminação urinária Aconselhar eliminação urinária antes do sono 116 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária, Não Demonstrado 

Ensinar sobre hábitos de eliminação urinária 
909 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre hábitos de 
eliminação urinária, Demonstrado    

        

I 93 III 
Ganhos em Conhecimento sobre exercícios musculares pélvicos 
(Incontinência urinária) Ensinar sobre exercícios musculares pélvicos 898 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos, Não Demonstrado    

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre exercícios 
musculares pélvicos, Demonstrado    

        

I 94 III Ganhos em Conhecimento sobre equipamento adaptativo Informar sobre equipamento de ajudas técnicas 913 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo, Não Demonstrado 

  
 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre equipamento 
adaptativo, Demonstrado 

  
 

        

I 95 III Ganhos em Conhecimento sobre técnica de auto cateterização da bexiga Ensinar sobre técnica de auto cateterização da bexiga 910 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre técnica de 
auto cateterização da bexiga, Não Demonstrado    

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Conhecimento sobre técnica de 
auto cateterização da bexiga, Demonstrado    

        

I 96 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para implementar exercícios 
musculares pélvicos (Incintinência urinária) Instruir a pessoa sobre exercícios musculares pélvicos 901 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para implementar exercícios musculares pélvicos, Não Demonstrada    

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para implementar exercícios musculares pélvicos, Demonstrada    
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I 97 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para utilizar o equipamento 
adaptativo Instruir sobre o uso de equipamento 914 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para utilizar o equipamento adaptativo, Não Demonstrada Treinar o uso de equipamento 915 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para utilizar o equipamento adaptativo, Demonstrada    

        

I 98 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para executar a técnica de 
auto cateterização da bexiga Instruir a técnica de auto cateterização da bexiga 916 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para executar a técnica de auto catetrização da bexiga, Não Demonstrada Treinar a técnica de auto cateterização da bexiga 917 

   
Auto Controlo: Incontinência Urinária: Aprendizagem de Capacidades 
para executar a técnica de auto catetrização da bexiga, Demonstrada    

        

I 99 III Resolução do Auto controlo: dor ineficaz 
Assistir a pessoa na identificação de estratégias de alívio 
da dor 918 

   Auto Controlo: Dor: Ineficaz Ensinar sobre auto - vigilância: dor 919 

     Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

     
Ensinar sobre estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor 920 

     Ensinar sobre gestão dos analgésicos 921 

     Ensinar sobre regime medicamentoso 657 

     Ensinar sobre resposta aos analgésicos 933 

     Ensinar sobre técnica de distração 922 

     Ensinar sobre técnica de imaginação guiada 923 

     Ensinar sobre técnica de relaxamento 924 

     Incentivar auto controlo: dor 926 

     Incentivar relação dinâmica com pessoas com auto 925 
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controlo: dor eficaz 

     
Instruir a pessoa sobre o uso de estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor 931 

     Instruir sobre auto - vigilância: dor 927 

     Instruir sobre gestão dos analgésicos 928 

     Treinar a auto - vigilância da dor 930 

     
Treinar a pessoa a usar estratégias não farmacológicas 
para alívio da dor 932 

        

I 100 III Ganhos em Conhecimento sobre gestão dos analgésicos Ensinar sobre gestão dos analgésicos 921 

   
Auto Controlo dor: Conhecimento sobre gestão dos analgésicos, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre auto-administração de medicamentos 
analgésicos 934 

   
Auto Controlo dor: Conhecimento sobre gestão dos analgésicos, 
Demonstrado 

Ensinar sobre regime medicamentoso 
657 

     Ensinar sobre resposta aos analgésicos 933 

        

I 101 III Ganhos em Conhecimento sobre avaliação da dor Ensinar sobre auto - vigilância: dor 919 

   
Auto Controlo dor: Conhecimento sobre avaliação da dor, Não 
Demonstrado    

   Auto Controlo dor: Conhecimento sobre avaliação da dor, Demonstrado    

        

I 102 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas de alívio 
da dor  

Ensinar  sobre estratégias não farmacológicas para alívio 
da dor 920 

   
Auto Controlo dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
de alívio da dor, Não Demonstrado 

Ensinar sobre técnica de distração 
922 

   
Auto Controlo dor: Conhecimento sobre estratégias não farmacológicas 
de alívio da dor, Demonstrado 

Ensinar sobre técnica de imaginação guiada 
923 

     Ensinar sobre técnica de relaxamento 924 
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I 103 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgesia Instruir sobre gestão dos analgésicos 928 

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgesia, 
Não Demonstrada    

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para gerir a analgesia, 
Demonstrada    

        

I 104 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para avaliar a dor Instruir sobre auto - vigilância: dor 927 

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para avaliar a dor, Não 
Demonstrada Treinar a auto - vigilância da dor 930 

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para avaliar a dor, 
Demonstrada    

        

I 105 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para utilizar estratégias não 
farmacológicas de alívio da dor 

Instruir a pessoa sobre o uso de estratégias não 
farmacológicas para alívio da dor 931 

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias não farmacológicas de alívio da dor, Não Demonstrada 

Treinar a pessoa a usar estratégias não farmacológicas 
para alívio da dor 932 

   
Auto Controlo dor: Aprendizagem de Capacidades para utilizar 
estratégias não farmacológicas de alívio da dor, Demonstrada    

        

I 106 III 
Resolução da Dependência no Auto cuidado: higiene / Ganhos em 
independência no Auto cuidado: higiene 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Auto Cuidado: Higiene: Dependência em grau reduzido 
Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene 935 

   Auto Cuidado: Higiene: Dependência em grau moderado Incentivar auto cuidado: higiene 131 

   Auto Cuidado: Higiene: Dependência em grau elevado Informar sobre equipamento de ajudas técnicas 913 

     
Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o 
auto cuidado: higiene 936 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene 937 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: higiene 941 
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Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: higiene 938 

     
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
higiene 939 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     Treinar o auto cuidado: higiene 942 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene 940 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 107 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene 

Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
higiene 935 

   
Auto Cuidado: Higiene: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: higiene, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento de ajudas técnicas 
913 

   
Auto Cuidado: Higiene: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para 
o auto cuidado: higiene, Demonstrado 

Informar sobre o uso de equipamento adaptativo para o 
auto cuidado: higiene 936 

        

        

I 108 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para o auto cuidado: higiene 
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: higiene 941 

   
Auto Cuidado: Higiene: Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: higiene, Não Demonstrada 

Treinar o auto cuidado: higiene 
942 

   
Auto Cuidado: Higiene: Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: higiene, Demonstrada 

Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: higiene 940 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 109 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
higiene 

Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: 
higiene 943 

   
Auto Cuidado: Higiene: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: higiene, Não Demonstrado 

Ensinar sobre o papel de prestador de  cuidados no auto 
cuidado: higiene 437 
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Auto Cuidado: Higiene: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: higiene, Demonstrado 

  
 

        

I 110 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado: higiene 

Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
higiene 944 

   
Auto Cuidado: Higiene: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
higiene 945 

   
Auto Cuidado: Higiene: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: higiene, Demonstrada    

        

I 111 III 
Resolução da Dependência no Auto cuidado: vestuário / Ganhos em 
independência no Auto cuidado: vestuário Advogar o uso de equipamento adaptativo 614 

   Auto Cuidado: Vestuário: Dependência em grau reduzido 
Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
vestuário 946 

   Auto Cuidado: Vestuário: Dependência em grau moderado Incentivar o auto cuidado: vestuário 431 

   Auto Cuidado: Vestuário: Dependência em grau elevado 
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: vestuário 947 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o  auto 
cuidado: vestuário 948 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: vestuário 952 

     
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: vestuário 949 

     
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
vestuário 950 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: vestuário 951 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 112 III Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 946 
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cuidado: vestuário vestuário 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: vestuário, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: vestuário 947 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Conhecimento sobre estratégias adaptativas 
para o auto cuidado: vestuário, Demonstrado 

  
 

        

I 113 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para o auto cuidado: vestuário 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o  auto 
cuidado: vestuário 948 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: vestuário, Não Demonstrada 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: vestuário 952 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Aprendizagem de Capacidades para o auto 
cuidado: vestuário, Demonstrada 

Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: vestuário 951 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 114 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
vestuário 

Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: 
vestuário 953 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário, Não Demonstrado 

Ensinar sobre o papel de prestador de  cuidados no auto 
cuidado: vestuário 438 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Conhecimento do prestador de cuidados sobre 
auto cuidado: vestuário, Demonstrado 

  
 

        

I 115 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado: vestuário 

Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
vestuário 954 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
vestuário 955 

   
Auto Cuidado: Vestuário: Aprendizagem de Capacidades do prestador de 
cuidados para assistir no auto cuidado: vestuário, Demonstrada    

        

I 116 III 
Resolução da Dependência no Auto cuidado: uso do sanitário / Ganhos 
em independência no Auto cuidado: uso do sanitário 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Dependência em grau reduzido Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 956 
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uso do sanitário 

   Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Dependência em grau moderado Incentivar o auto cuidado: uso do sanitário 465 

   Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Dependência em grau elevado 
Informar sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 957 

     
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 959 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: uso do sanitário 958 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: uso do sanitário 962 

     
Providenciar equipamento adaptativo para o auto cuidado: 
uso do sanitário 960 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     
Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 963 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: uso do sanitário 961 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 117 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: uso do sanitário 

Ensinar sobre estratégias adaptativas para o auto cuidado: 
uso do sanitário 956 

   
Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 957 

   
Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Conhecimento sobre estratégias 
adaptativas para o auto cuidado: uso do sanitário, Demonstrado 

Orientar no uso do equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 959 

        

        

I 118 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para o auto cuidado: uso do 
sanitário 

Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: uso do sanitário 958 

   
Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Aprendizagem de Capacidades para o 
auto cuidado: uso do sanitário, Não Demonstrada 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
o auto cuidado: uso do sanitário 962 
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Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Aprendizagem de Capacidades para o 
auto cuidado: uso do sanitário, Demonstrada 

Treinar o uso de equipamento adaptativo para o auto 
cuidado: uso do sanitário 963 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o auto 
cuidado: uso do sanitário 961 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 119 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre auto cuidado: 
uso do sanitário 

Ensinar o prestador de cuidados sobre o auto cuidado: uso 
do sanitário 964 

   
Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário, Não Demonstrado 

Ensinar sobre o papel de prestador de  cuidados no auto 
cuidado: uso do sanitário 439 

   
Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre auto cuidado: uso do sanitário, Demonstrado 

  
 

        

I 120 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no auto cuidado: uso do sanitário 

Instruir o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
uso do sanitário 965 

   

Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário, 
Não Demonstrada 

  

 

   

Auto Cuidado: Uso do Sanitário: Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para assistir no auto cuidado: uso do sanitário, 
Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no auto cuidado: 
uso do sanitário 

966 

        

I 121 III 
Resolução da Dependência no Transferir-se / Ganhos em independência 
no Transferir-se 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Transferir-se: Dependência em grau reduzido Ensinar estratégias adaptativas para o transferir-se 967 

   Transferir-se: Dependência em grau moderado Incentivar a pessoa a transferir-se 968 

   Transferir-se: Dependência em grau elevado Informar sobre equipamento adaptativo para o transferir-se 969 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o  
transferir-se 970 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
se transferir 974 
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Orientar no uso do equipamento adaptativo para o 
transferir-se 971 

     Providenciar equipamento adaptativo para o tranferir-se 972 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o transferir-
se 973 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 122 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
transferir 

Ensinar estratégias adaptativas para o transferir-se 
967 

   
Transferir-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
transferir, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para o transferir-se 
969 

   
Transferir-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
transferir, Demonstrado 

  
 

        

I 123 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para se transferir 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o  
transferir-se 970 

   
Transferir-se: Aprendizagem de Capacidades para se transferir, Não 
Demonstrada 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
se transferir 974 

   
Transferir-se: Aprendizagem de Capacidades para se transferir, 
Demonstrada 

Treinar o uso de estratégias adaptativas para o transferir-
se 973 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 124 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferência 

Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica de 
transferência 975 

   
Transferir-se: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferência, Não Demonstrado    

   
Transferir-se: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
transferência, Demonstrado    
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I 125 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na transferência 

Instruir o prestador de cuidados a assistir na transferência 
977 

   
Transferir-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na transferência, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir na transferência 
976 

   
Transferir-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na transferência, Demonstrada    

        

I 126 III 
Resolução da dependência no Posicionar-se / Ganhos em independência 
no Posicionar-se 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Posicionar-se: Dependência em grau reduzido Ensinar sobre estratégias adaptativas para o posicionar-se 978 

   Posicionar-se: Dependência em grau moderado Incentivar a pessoa a posicionar-se 979 

   Posicionar-se: Dependência em grau elevado 
Informar sobre equipamento adaptativo para o posicionar-
se 980 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o 
posicionar-se 981 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
se posicionar 985 

     
Orientar no uso do equipamento adaptativo para o 
posicionar-se 982 

     Providenciar equipamento adaptativo para o posicionar-se 983 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o posicionar-
se 984 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 127 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar 

Ensinar sobre estratégias adaptativas para o posicionar-se 
978 

   
Posicionar-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para o posicionar-
se 980 

   
Posicionar-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
posicionar, Demonstrado 

Orientar no uso do equipamento adaptativo para o 
posicionar-se 982 
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I 128 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para se posicionar 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o 
posicionar-se 981 

   
Posicionar-se: Aprendizagem de Capacidades para se posicionar, Não 
Demonstrada 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
se posicionar 985 

   
Posicionar-se: Aprendizagem de Capacidades para se posicionar, 
Demonstrada 

Treinar o uso de estratégias adaptativas para o posicionar-
se 984 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 129 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento 

Ensinar o prestador de cuidados sobre a técnica de 
posicionamento 986 

   
Posicionar-se: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento, Não Demonstrado 

Ensinar sobre o papel de prestador de  cuidados no auto 
cuidado: posicionar-se 436 

   
Posicionar-se: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
posicionamento, Demonstrado 

  
 

        

I 130  
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir no posicionar-se 

Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no 
posicionar-se 988 

   
Posicionar-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir no posicionar-se, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no posicionar-se 
987 

   
Posicionar-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir no posicionar-se, Demonstrada    

        

I 131 III 
Resolução da Dependência no Alimentar-se / Ganhos em independência 
no Alimentar-se 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Alimentar-se: Dependência em grau reduzido Ensinar sobre estratégias adaptativas para o alimentar-se 615 

   Alimentar-se: Dependência em grau moderado Incentivar a pessoa a alimentar-se 433 

   Alimentar-se: Dependência em grau elevado Informar sobre equipamento adaptativo para o alimentar-se 616 

     Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o 617 
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alimentar-se 

     
Instruir sobre utilização de equipamento adaptativo para se 
alimentar 621 

     
Orientar no uso de equipamento adaptativo para o 
alimentar-se 618 

     Providenciar equipamento adaptativo para o alimentar-se 619 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     
Treinar o uso de estratégias adaptativas para o alimentar-
se 620 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 132 III 
Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
alimentar 

Ensinar sobre estratégias adaptativas para o alimentar-se 
615 

   
Alimentar-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
alimentar, Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para o alimentar-se 
616 

   
Alimentar-se: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para se 
alimentar, Demonstrado 

  
 

        

I 133 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para se alimentar 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para o 
alimentar-se 617 

   
Alimentar-se: Aprendizagem de Capacidades para se alimentar, Não 
Demonstrada 

Treinar o uso de estratégias adaptativas para o alimentar-
se 620 

   
Alimentar-se: Aprendizagem de Capacidades para se alimentar, 
Demonstrada Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 134 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação 

Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de 
alimentação 622 

   
Alimentar-se: Conhecimento do prestador de cuidadosa sobre técnica de 
alimentação, Não Demonstrado 

Ensinar sobre o papel de prestador de  cuidados no auto 
cuidado: alimentar-se 440 

   
Alimentar-se: Conhecimento do prestador de cuidadosa sobre técnica de 
alimentação, Demonstrado    
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I 135 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na alimentação 

Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no 
alimentar-se 624 

   
Alimentar-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na alimentação, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no alimentar-se 
623 

   
Alimentar-se: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na alimentação, Demonstrada    

        

I 136 III 
Resolução da Dependência para Deambular / Ganhos em independência 
no Deambular 

Advogar o uso de equipamento adaptativo 
614 

   Deambular: Dependência em grau reduzido Ensinar sobre estratégias adaptativas para deambular 625 

   Deambular: Dependência em grau moderado Incentivar a deambulação 165 

   Deambular: Dependência em grau elevado Informar sobre equipamento adaptativo para deambular 626 

     
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para 
deambular 627 

     
Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
deambular 631 

     
Orientar no uso do equipamento adaptativo para 
deambular 628 

     Providenciar equipamento adaptativo para deambular 629 

     Providenciar equipamento adaptativo 183 

     Treinar o uso de estratégias adaptativas para deambular 625 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 137 III Ganhos em Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular Ensinar sobre estratégias adaptativas para deambular 625 

   
Deambular: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular, 
Não Demonstrado 

Informar sobre equipamento adaptativo para deambular 
626 

   
Deambular: Conhecimento sobre estratégias adaptativas para deambular, 
Demonstrado 
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I 138 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para deambular 
Instruir a utilização de estratégias adaptativas para 
deambular 627 

   
Deambular: Aprendizagem de Capacidades para deambular, Não 
Demonstrada 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para 
deambular 631 

   Deambular: Aprendizagem de Capacidades para deambular, Demonstrada Treinar o uso de estratégias adaptativas para deambular 630 

        

        

I 139 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação 

Ensinar o prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação 632 

   
Deambular: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação, Não Demonstrado    

   
Deambular: Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de 
deambulação, Demonstrado    

        

I 140  
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
assistir na deambulação 

Instruir o prestador de cuidados sobre como assistir no 
deambular 633 

   
Deambular: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na deambulação, Não Demonstrado 

Treinar o prestador de cuidados a assistir no deambular 
634 

   
Deambular: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados 
para assistir na deambulação, Demonstrado Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 141 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Queda    

   Risco de Queda    

   Queda    

        

I 142 II Efectividade na prevenção da Queda 
Assistir a pessoa a identificar condições de risco para a 
queda 637 

   Risco de Queda 
Assistir o prestador de cuidados a identificar condições de 
risco para a queda no domicílio 644 
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   Queda 
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas 640 

     
Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas no domicílio 157 

     Ensinar sobre equipamento para prevenção de quedas 636 

     Ensinar sobre prevenção de quedas 256 

     Gerir o ambiente físico 71 

     
Instruir o prestador de cuidados sobre utilização de 
equipamento para prevenção das quedas 642 

     Limitar actividade física segundo procedimento 635 

     Manter grades da cama 16 

     
Treinar a utilização de equipamento para prevenir as 
quedas 900023 

     
Treinar o prestador de cuidados na utilização de 
equipamento para prevenir as Quedas 643 

     Supervisar as actividades da pessoa 638 

     Treinar o uso de equipamento 915 

        

I 143 III Ganhos em Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas Ensinar sobre equipamento para prevenção de quedas 636 

   
Queda: Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre prevenção de quedas 
256 

   
Queda: Conhecimento sobre equipamentos de prevenção de quedas, 
Demonstrado    

        

I 144 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas 

Treinar a utilização de equipamento para prevenir as 
quedas 900023 

   
Queda: Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas, Não Demonstrada Treinar o uso de equipamento 915 

   
Queda: Aprendizagem de Capacidades para utilizar equipamento de 
prevenção de quedas, Demonstrada    



ANEXO 5 

        

I 145 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas 

Assistir o prestador de cuidados a identificar condições de 
risco para a queda no domicílio 644 

   
Queda: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas, Não Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas 640 

   
Queda: Conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas, Demonstrado 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção de 
quedas no domicílio 157 

        

I 146 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas 

Instruir o prestador de cuidados sobre utilização de 
equipamento para prevenção das quedas 642 

   
Queda: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados na utilização de 
equipamento para prevenir as Quedas 643 

   
Queda: Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
prevenir quedas, Demonstrada    

        

I 147 III Ganhos em Conhecimento sobre reprodução Ensinar sobre hábitos de actividade sexual 649 

   
Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre reprodução, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre reprodução 
645 

   Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre reprodução, Demonstrado    

        

I 148 III Ganhos em Conhecimento sobre fertilidade Ensinar sobre fertilidade 646 

   
Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre fertilidade, Não 
Demonstrado 

  
 

   Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre fertilidade, Demonstrado    

        

I 149 III Ganhos em Conhecimento sobre uso de contraceptivos 
Assistir a pessoa a identificar os objectivos do uso de 
contraceptivos 648 

   
Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre o uso de contraceptivos, 
Não Demonstrado 

Orientar Antecipadamente sobre o uso de contraceptivos 
de emergência 651 

   Uso de Contraceptivos: Conhecimento sobre o uso de contraceptivos, Ensinar sobre uso de contraceptivos 671 
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Demonstrado 

     Ensinar sobre hábitos de actividade sexual 649 

     Ensinar sobre resposta ao medicamemto: contraceptivo 650 

        

I 150 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para o uso de contraceptivos Instruir sobre o uso de contraceptivos 376 

   
Uso de Contraceptivos: Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
contraceptivos, Não Demonstrada    

   
Uso de Contraceptivos: Aprendizagem de Capacidades para o uso de 
contraceptivos, Demonstrada    

        

I 151 III Resolução da gestão do Regime Terapêutico ineficaz Ensinar sobre a dieta 541 

   Gestão do Regime Terapêutico: Ineficaz Ensinar sobre auto - vigilância: glicemia 659 

     Ensinar sobre auto-administração de medicamentos 656 

     
Ensinar sobre complicações da gestão do regime 
terapêutico ineficaz 412 

     Ensinar sobre gestão do regime terapêutico 653 

     Ensinar sobre hábitos  alimentares 833 

     Ensinar sobre hábitos de actividade sexual 649 

     Ensinar sobre hábitos de exercício 654 

     Ensinar sobre hábitos de repouso 655 

     Ensinar sobre prevenção de complicações 660 

     Ensinar sobre regime medicamentoso 657 

     Ensinar sobre respostas / reacções aos medicamento 141 

     Ensinar sobre sinais de complicações 665 

     Ensinar sobre tratamentos 658 

     
Facilitar encontro com pessoas com gestão eficaz do 
regime terapêutico 662 
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     Incentivar adesão ao regime terapêutico 663 

     Instruir a pessoa sobre como executar os tratamentos 669 

     Instruir sobre como prevenir complicações 668 

     Orientar para serviços de saúde 664 

     Orientar para serviços de saúde 329 

     Providenciar material de leitura sobre regime terapêutico 661 

     Treinar a auto-administrar os medicamentos 667 

     Treinar a pessoa na execução dos tratamentos 670 

        

I 152 III Ganhos em Conhecimento sobre gestão do regime terapêutico Ensinar sobre gestão do regime terapêutico 653 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre gestão do regime 
terapêutico, Demonstrado    

        

I 153 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de exercício Ensinar sobre hábitos de exercício 654 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos de 
exercício, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos de 
exercício, Demonstrado    

        

I 154 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos alimentares Ensinar sobre hábitos  alimentares 833 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos alimentares, 
Não Demonstrado 

  
 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos alimentares, 
Demonstrado 

  
 

        

I 155 III Ganhos em Conhecimento sobre auto administração de medicamentos Ensinar sobre auto-administração de medicamentos 656 
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Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos de 
exercício, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos alimentares, 
Demonstrado    

        

I 156 III Ganhos em Conhecimento sobre regime medicamentoso Ensinar sobre regime medicamentoso 657 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre regime 
medicamentoso, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre regime 
medicamentoso, Demonstrado    

        

I 157 III Ganhos em Conhecimento sobre medidas de prevenção de complicações Ensinar sobre prevenção de complicações 660 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos de 
exercício, Não Demonstrado 

Ensinar sobre sinais de complicações 
665 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre hábitos alimentares, 
Demonstrado 

  
 

        

I 158 III Ganhos em Conhecimento sobre respostas aos medicamentos Ensinar sobre respostas / reacções aos medicamento 141 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre respostas / 
reacções aos medicamentos, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre respostas / 
reacções aos medicamentos, Demonstrado    

        

I 159 III Ganhos em Conhecimento sobre tratamentos Ensinar sobre tratamentos 658 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre tratamentos, Não 
Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento sobre tratamentos, 
Demonstrado    

        

I 160 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para auto administrar os Treinar a auto-administrar os medicamentos 667 



ANEXO 5 

medicamentos 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para auto 
administrar os medicamentos, Não Demonstrada    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para auto 
administrar os medicamentos, Demonstrada    

        

I 161 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para prevenir complicações Instruir sobre como prevenir complicações 668 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir complicações, Não Demonstrada 

  
 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para 
prevenir complicações, Demonstrada 

  
 

        

I 162 III Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para executar os tratamentos Instruir a pessoa sobre como executar os tratamentos 669 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para 
executar os tratamentos, Não Demonstrada 

Treinar a pessoa na execução dos tratamentos 
670 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades para 
executar os tratamentos, Demonstrada 

  
 

        

I 163 III 
Ganhos em Conhecimento do prestador de cuidados sobre gestão do 
regime terapêutico 

Ensinar o prestador de cuidados sobre gestão do regime 
terapêutico 671 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico, Não Demonstrado    

   
Gestão do Regime Terapêutico: Conhecimento do prestador de cuidados 
sobre gestão do regime terapêutico, Demonstrado    

        

I 164 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades do prestador de cuidados para 
gerir o regime terapêutico 

Instruir o prestador de cuidados sobre como gerir o regime 
terapêutico 672 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para gerir o regime terapêutico, Não Demonstrada 

Treinar o prestador de cuidados a gerir o regime 
terapêutico 673 

   
Gestão do Regime Terapêutico: Aprendizagem de Capacidades do 
prestador de cuidados para gerir o regime terapêutico, Demonstrada 
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I 165 III Resolução da Adesão ao regime terapêutico não demonstrada    

   Adesão ao Regime Terapêutico: Não Demonstrada 
Assistir a pessoa a identificar a razão para não aderir ao 
regime terapêutico 674 

     Encorajar a tomada de decisão 677 

     
Encorajar a tomada de decisão relativa a comportamentos 
de adesão 688 

     Encorajar crença de saúde: controlo 678 

     Facilitar a iniciativa 680 

     Facilitar a iniciativa para comportamentos de adesão 689 

     Incentivar adesão ao regime terapêutico 663 

     
Incentivar relação dinâmica com pessoas com adesão ao 
regime terapêutico 681 

     Negociar adesão ao regime terapêutico 683 

     Negociar com a pessoa um contrato de saúde 682 

     Reforçar confiança na aprendizagem de habilidades 684 

     Reforçar crenças de saúde 378 

     Reforçar crenças de saúde: capacidade de execução 687 

     
Reforçar iniciativa para comportamentos de procura de 
saúde 685 

        

I 166 III Ganhos demonstrados em Crenças de saúde: capacidade de execução Elogiar a aprendizagem de habilidades 675 

   
Adesão ao Regime Terapêutico: Crença de saúde: Capacidade de 
execução, Não Demonstrada 

Reforçar confiança na aprendizagem de habilidades 
684 

   
Adesão ao Regime Terapêutico: Crença de saúde: Capacidade de 
execução, Demonstrada 

Reforçar crenças de saúde 
378 

     Reforçar crenças de saúde: capacidade de execução 687 
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I 167 III Ganhos demonstrados em Crenças de saúde: controlo Elogiar tomada de decisão 676 

   
Adesão ao Regime Terapêutico: Crença de saúde: Controlo, Não 
Demonstrada 

Encorajar a tomada de decisão 
677 

   Adesão ao Regime Terapêutico: Crença de saúde: Controlo, Demonstrada 
Encorajar a tomada de decisão relativa a comportamentos 
de adesão 688 

     Encorajar crença de saúde: controlo 678 

     Ensinar sobre serviços de saúde 679 

     Facilitar a iniciativa 680 

     Facilitar a iniciativa para comportamentos de adesão 689 

     Reforçar crenças de saúde 378 

     
Reforçar iniciativa para comportamentos de procura de 
saúde 685 

        

I 168 III Resolução da Adesão à vacinação não demonstrada Elogiar adesão à vacinação 694 

   Adesão à Vacinação: Não Demonstrada Ensinar sobre auto - vigilância da resposta à vacina 690 

     
Ensinar sobre comportamento de procura de saúde: 
vacinas 425 

     Ensinar sobre susceptibilidade à infecção 691 

     Ensinar sobre vacinação 692 

     Incentivar adesão à vacinação 423 

     Informar sobre complicações da não adesão à vacinação 424 

     Orientar Antecipadamente sobre resposta à vacina 693 

     Planear vacinação 294 

     
Promover adesão à vacinação da comunidade 
(distributivamente) 422 

        

I 169 III Resolução da Auto vigilância inadequada 
Ensinar sobre a relação entre auto - vigilância e prevenção 
de complicações 695 
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   Auto - Vigilância: Não Adequada Ensinar sobre auto vigilância 410 

     Ensinar sobre auto - vigilância da mama 996 

     Incentivar auto vigilância 409 

     Instruir auto vigilância 411 

     Providenciar material de leitura sobre auto - vigilância 696 

     Reforçar crenças de saúde 378 

     Treinar a pessoa a proceder à auto - vigilância 697 

        

I 170 III Ganhos em Conhecimento sobre auto vigilância Ensinar sobre auto vigilância 410 

   Auto - Vigilância: Conhecimento sobre auto vigilância, Não Demonstrado Ensinar sobre auto - vigilância da mama 996 

   Auto - Vigilância: Conhecimento sobre auto vigilância, Demonstrado 
Ensinar sobre a relação entre auto - vigilância e prevenção 
de complicações 695 

        

I 171 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto 
vigilância 

Instruir auto vigilância 
411 

   
Auto - Vigilância: Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto - 
vigilância, Não Demonstrada 

Treinar a pessoa a proceder à auto - vigilância 
697 

   
Auto - Vigilância: Aprendizagem de Capacidades para proceder à auto - 
vigilância, Demonstrada 

  
 

        

I 172 III 
Resolução do Comportamento de Adesão (durante a gravidez) não 
demonstrado 

Ensinar sobre consultas de vigilância durante a gravidez 
703 

   Comportamento de Adesão durante a gravidez, Não Demonstrado Ensinar sobre gravidez 699 

     Ensinar sobre hábitos alimentares durante a gravidez 700 

     Ensinar sobre hábitos de eliminação durante a gravidez 701 

     Ensinar sobre hábitos de saúde na gravidez 21 

     Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez 702 
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     Ensinar sobre trabalho de parto 698 

     Ensinar sobre vacinação durante a gravidez 704 

     Incentivar auto vigilância da gravidez 292 

        

I 173 III Ganhos em Conhecimento sobre trabalho de parto Ensinar sobre sinais de trabalho de parto 164 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
trabalho de parto, Não Demonstrado 

Ensinar sobre trabalho de parto 
698 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
trabalho de parto, Demonstrado 

  
 

        

I 174 III Ganhos em Conhecimento sobre gravidez Ensinar sobre gravidez 699 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
gravidez, Demonstrado    

        

I 175 III Ganhos em Conhecimentos sobre hábitos de saúde durante a gravidez Ensinar sobre hábitos de saúde na gravidez 21 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos de saúde durante a gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos de saúde durante a gravidez, Demonstrado    

        

I 176 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez Ensinar sobre hábitos alimentares durante a gravidez 700 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos alimentares durante a gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos alimentares durante a gravidez, Demonstrado    

        

I 177 III Ganhos em Conhecimento sobre hábitos de eliminação durante a Ensinar sobre hábitos de eliminação durante a gravidez 701 
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gravidez 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos de eliminação durante a gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
hábitos de eliminação durante a gravidez, Demonstrado    

        

I 178 III Ganhos em Conhecimento sobre uso de substâncias durante a gravidez Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez 702 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre uso 
de substâncias durante a gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre uso 
de substâncias durante a gravidez, Demonstrado    

        

I 179 III 
Ganhos em Conhecimento sobre consultas de vigilância durante a 
gravidez 

Ensinar sobre consultas de vigilância durante a gravidez 
703 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
consultas de vigilância durante a gravidez, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
consultas de vigilância durante a gravidez, Demonstrado    

        

I 180 III Ganhos em Conhecimento sobre vacinação durante a gravidez Ensinar sobre vacinação durante a gravidez 704 

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
vacinação, Não Demonstrado    

   
Comportamento de Adesão durante a gravidez: Conhecimento sobre 
vacinação, Demonstrado    

        

I 181 III Resolução do Papel de prestador de cuidados inadequado Apoiar o prestador de cuidados na tomada de decisão 705 

   Papel de Prestador de  Cuidados: Não Adequado 
Apoiar o prestador de cuidados no desempenho do papel 
de prestador de  cuidados 706 

     Disponibilizar prestação de serviços na comunidade 720 

     Elogiar envolvimento do prestador de cuidados 719 
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     Encorajar o envolvimento da família 707 

     
Encorajar o prestador de cuidados a exprimir as suas 
emoções 289 

     
Encorajar o prestador de cuidados a participar em grupos 
de suporte 708 

     
Encorajar o prestador de cuidados para o desempenho do 
papel de prestador de cuidados 709 

     
Ensinar prestador de cuidados sobre o desempenho do 
papel de prestador de  cuidados 710 

     
Facilitar a adaptação do prestador de cuidados a novos 
estilos de vida 711 

     Facilitar a comunicação expressiva de emoções 874 

     
Facilitar a expressão das dificuldades no desempenho do 
papel de prestador de cuidados 712 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
a comunidade 713 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
a família 714 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
os serviços de saúde 715 

     
Informar o prestador de cuidados sobre prestação de 
serviços na comunidade 716 

     Orientar o doente para o centro de dia 504 

     
Orientar o prestador de cuidados para a prestação de 
serviços na comunidade 717 

     Planear encontro com o prestador de cuidados 718 

     Requerer serviço domiciliário 290 

     Requerer serviço social 553 

        

I 182 III 
Frequência da recuperação do Envolvimento demonstrado pelo prestador 
de cuidados informal na interacção com a pessoa dependente 

Elogiar envolvimento do prestador de cuidados 
719 
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Papel de Prestador de  Cuidados: Envolvimento na interacção com a 
pessoa dependente, Não Demonstrado 

Encorajar o envolvimento da família 
707 

   
Papel de Prestador de  Cuidados: Envolvimento na interacção com a 
pessoa dependente, Demonstrado 

Encorajar o prestador de cuidados para o desempenho do 
papel de prestador de cuidados 709 

     Planear encontro com o prestador de cuidados ??? 718 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
a comunidade 713 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
a família 714 

     
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com 
os serviços de saúde 715 

        

I 183 III Resolução do Papel parental inadequado Assistir no tomar conta da criança 571 

   Papel Parental: Não Adequado Assistir no tomar conta do lactente 570 

     Assistir no tomar conta do recém-nascido 392 

     Ensinar os pais sobre adesão à vacinação 727 

     Ensinar os pais sobre alimentação do lactente 737 

     Ensinar os pais sobre alimentação do pai recém-nascido 738 

     
Ensinar os pais sobre gestão do regime terapêutico da 
criança 728 

     Ensinar os pais sobre hábitos da criança 730 

     Ensinar os pais sobre higiene da criança 739 

     Ensinar os pais sobre higiene do  lactente 740 

     Ensinar os pais sobre higiene do recém-nascido 741 

     Ensinar os pais sobre prevenção de acidentes 725 

     Ensinar os pais sobre regime medicamentoso da criança 729 

     Ensinar os pais sobre resposta à vacinação 726 

     Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde 476 
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durante o desenvolvimento infantil 

     
Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde para 
a criança pré-escolar 477 

     Ensinar sobre o desenvolvimento infantil 303 

     
Ensinar sobre o papel maternal em relação ao recém-
nascido 308 

     Ensinar sobre o papel parental durante os tratamentos 724 

     Ensinar sobre o papel parental em relação à criança 306 

     Ensinar sobre o papel parental em relação ao lactente 305 

     Ensinar sobre papel parental durante a hospitalização 572 

     Ensinar sobre papel parental em relação ao recém-nascido 304 

     Ensinar sobre prestação de serviços na comunidade 722 

     Explicar os tratamentos aos pais 401 

     
Facilitar a aprendizagem de habilidades para o 
desempenho do papel parental 723 

     Incentivar papel parental durante a hospitalização 568 

     Instruir os pais sobre como realizar a higiene da criança 742 

     Instruir os pais sobre regime medicamentoso da criança 733 

     Treinar os pais a realizar a higiene da criança 743 

     Treinar os pais sobre regime medicamentoso da criança 734 

     Treinar os pais a alimentar a criança 732 

     
Instruir os pais sobre técnicas de administração de 
medicamentos 735 

     
Treinar os pais sobre  técnicas de administração de 
medicamentos 736 

        

I 184 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil Ensinar sobre o desenvolvimento infantil 303 



ANEXO 5 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil, 
Não Demonstrado 

  
 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil, 
Demonstrado 

  
 

        

I 185 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança Ensinar os pais sobre alimentação do lactente 737 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança, 
Não Demonstrado 

Ensinar os pais sobre alimentação do pai recém-nascido 
738 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre alimentação da criança, 
Demonstrado    

        

I 186 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre higiene da criança Ensinar os pais sobre higiene da criança 739 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da criança, Não 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre higiene do  lactente 
740 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre higiene da criança, 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre higiene do recém-nascido 
741 

        

I 187 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança Ensinar sobre o papel parental durante os tratamentos 724 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança, 
Não Demonstrado 

Explicar os tratamentos aos pais 
401 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre tratamentos da criança, 
Demonstrado    

        

I 188 III 
Ganhos em Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes com a 
criança 

Ensinar os pais sobre prevenção de acidentes 
725 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes 
com a criança, Não Demonstrado 

  
 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes 
com a criança, Demonstrado 
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I 189 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre vacinação da criança Ensinar os pais sobre resposta à vacinação 726 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre vacinação da criança, Não 
Demonstrado 

Ensinar os pais sobre adesão à vacinação 
727 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre vacinação da criança, 
Demonstrado    

        

I 190 III 
Ganhos em Conhecimento dos pais sobre gestão do regime terapêutico 
da criança 

Ensinar os pais sobre gestão do regime terapêutico da 
criança 728 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre gestão do regime 
terapêutico da criança, Não Demonstrado 

Ensinar os pais sobre regime medicamentoso da criança 
729 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre gestão do regime 
terapêutico da criança, Demonstrado 

  
 

        

I 191 III Ganhos em Conhecimento dos pais sobre recursos da comunidade Ensinar sobre prestação de serviços na comunidade 722 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre recursos da comunidade, 
Não Demonstrado 

  
 

   
Papel Parental: Conhecimento dos pais sobre recursos da comunidade, 
Demonstrado 

  
 

        

I 192 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança 

Instruir os pais sobre como alimentar a criança 
731 

   
Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança, Não Demonstrada 

Treinar os pais a alimentar a criança 
732 

   
Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para alimentar a 
criança, Demonstrada    

        

I 193 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança 

Instruir os pais sobre como realizar a higiene da criança 
742 

   
Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a 
higiene da criança, Não Demonstrada 

Treinar os pais a realizar a higiene da criança 
743 

   Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para realizar a    
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higiene da criança, Demonstrada 

        

I 194 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o regime 
terapêutico da criança- 

Instruir os pais sobre regime medicamentoso da criança 
733 

   
Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o 
regime terapêutico da criança, Não Demonstrada 

Treinar os pais sobre regime medicamentoso da criança 
734 

   
Papel Parental: Aprendizagem de Capacidades dos pais para gerir o 
regime terapêutico da criança, Demonstrada 

Instruir os pais sobre técnicas de administração de 
medicamentos 735 

     
Treinar os pais sobre  técnicas de administração de 
medicamentos 736 

        

I 195 III 
Ganhos em Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
reprodução 

Ensinar sobre reprodução 
645 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
reprodução, Não Demonstrado 

Ensinar sobre planeamento familiar 
374 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
reprodução, Não Demonstrado 

  
 

        

I 196 III Ganhos em Conhecimento da família (distributivamente) sobre fertilidade Ensinar sobre fertilidade 646 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
fertilidade, Não Demonstrado 

Ensinar sobre planeamento familiar 
374 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
fertilidade, Demonstrado 

  
 

        

I 197 III 
Ganhos em Conhecimento da família (distributivamente) sobre uso de 
contraceptivos 

Ensinar sobre uso de contraceptivos 
375 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
o uso de contraceptivos, Não Demonstrado 

Instruir sobre o uso de contraceptivos 
376 

   
Planeamento Familiar: Conhecimento da família (distributivamente) sobre 
o uso de contraceptivos, Demonstrado 

Orientar Antecipadamente sobre o uso de contraceptivos 
de emergência 651 

     Ensinar sobre resposta ao medicamento: contraceptivo 650 
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I 198 III Resolução da Adaptação à gravidez não demonstrada Ensinar os pais sobre desenvolvimento fetal 746 

   Adaptação à Gravidez: Não Demonstrada Ensinar os pais sobre papel parental durante a gravidez 744 

     Incentivar o envolvimento da família durante a gravidez 747 

     Promover adaptação à gravidez 745 

     Promover o envolvimento da família durante a gravidez 748 

        

I 199 II Frequência do diagnóstico do Risco, nos casos com Paternidade alterada    

   Risco de Paternidade Alterada    

    Paternidade Alterada    

        

I 200 II Efectividade na prevenção da Paternidade alterada Assistir a família a tomar conta da criança 381 

   Risco de Paternidade Alterada Assistir os pais a  tomar conta da criança 753 

   Paternidade Alterada Elogiar o envolvimento da família 382 

     Elogiar o envolvimento dos pais 752 

     
Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde 
durante o desenvolvimento infantil 476 

     
Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde para 
a criança pré-escolar 477 

     Ensinar sobre o desenvolvimento infantil 303 

     
Ensinar sobre o papel maternal em relação ao recém-
nascido 308 

     Ensinar sobre papel parental 749 

     Facilitar o amamentar depois do trabalho de parto 989 

     Facilitar o envolvimento da família 380 

     Incentivar a comunicação expressiva de vinculação 595 
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     Incentivar o envolvimento da família 750 

     Incentivar o envolvimento dos pais 751 

     
Orientar os pais para prestação de serviços na 
comunidade 755 

     Orientar os pais para serviços de saúde 754 

     Promover a paternidade 451 

        

I 201 III Resolução da Paternidade alterada Assistir a família a tomar conta da criança 381 

   Paternidade Alterada Assistir os pais a  tomar conta da criança 753 

     
Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde 
durante o desenvolvimento infantil 476 

     
Ensinar sobre comportamentos de procura de saúde para 
a criança pré-escolar 477 

     
Ensinar sobre o papel maternal em relação ao recém-
nascido 308 

     Ensinar sobre papel parental 749 

     Facilitar o envolvimento da família 380 

     Incentivar a comunicação expressiva de vinculação 595 

     Incentivar o envolvimento dos pais 751 

     Orientar os pais para serviços de saúde 754 

        

I 202 III 
Frequência da recuperação do Envolvimento demonstrado pelos pais na 
interacção com a criança  

Elogiar o envolvimento dos pais 
752 

   
Paternidade: Envolvimento dos pais na interacção com a criança, Não 
Demonstrado 

Incentivar o envolvimento dos pais 
751 

   
Paternidade: Envolvimento dos pais na interacção com a criança, 
Demonstrado    
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I 203 III Ganhos expressos em Suporte percepcionado pelos pais Incentivar o envolvimento da família 750 

   Paternidade: Suporte, Não Percepcionado 
Orientar os pais para prestação de serviços na 
comunidade 755 

   Paternidade: Suporte, Percepcionado Disponibilizar prestação de serviços na comunidade 720 

     Elogiar o envolvimento da família 382 

     Orientar os pais para serviços de saúde 754 

        

I 204 III Ganhos em Conhecimento das mães sobre amamentação Ensinar a mãe sobre sinais de fome do recém nascido 990 

   Amamentar: Conhecimento sobre amamentação, Não Demonstrado Ensinar sobre amamentar 548 

   Amamentar: Conhecimento sobre amamentação, Demonstrado Ensinar sobre prevenção de mastite 332 

     
Ensinar sobre relação entre amamentação / vinculação 
mãe/filho 313 

     Ensinar sobre relação entre lactação e estilos de vida 994 

     Ensinar sobre vantagens da amamentação 991 

     Incentivar a amamentação 312 

     Incentivar a comunicação expressiva de vinculação 595 

        

I 205 III Ganhos em Conhecimento das mães sobre técnica de amamentação Providenciar material de leitura sobre amamentação 995 

   
Amamentar: Conhecimento sobre técnica de amamentação, Não 
Demonstrado 

Ensinar sobre amamentar 
548 

   Amamentar: Conhecimento sobre técnica de amamentação, Demonstrado    

        

I 206 III 
Ganhos em Conhecimento das mães sobre hábitos alimentares durante a 
lactação 

Ensinar sobre hábitos alimentares durante a lactação 
997 

   
Amamentar: Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação, 
Não Demonstrado 

Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos durante a 
lactação 998 

   
Amamentar: Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a lactação, 
Demonstrado 
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I 207 III 
Ganhos em Aprendizagem de Capacidades das mães para a 
amamentação 

Instruir sobre amamentar 
549 

   
Amamentar: Aprendizagem de Capacidades para amamentar, Não 
Demonstrada 

Instruir sobre técnica de amamentação 
992 

   
Amamentar: Aprendizagem de Capacidades para amamentar, 
Demonstrada 

Instruir técnica de amamentação 
593 

     Treinar a técnica de amamentação 993 

        

I 208 III 
Resolução da Dor por Ferida / Ganhos expressos na intensidade da 
percepção da Dor por Ferida 

Aplicar calor 
265 

   Dor por Ferida: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor por Ferida: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor por Ferida: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor por Ferida: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

     Posicionar o recém-nascido 900026 
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I 209 III 
Resolução da Dor Visceral / Ganhos expressos na intensidade da 
percepção da Dor Visceral 

Aplicar calor 
265 

   Dor Visceral: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor Visceral: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor Visceral: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor Visceral: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

     Posicionar o recém-nascido 900026 

        

I 210 III 
Resolução da Dor Isquémica / Ganhos expressos na intensidade da 
percepção da Dor Isquémica 

Aplicar calor 
265 

   Dor Isquémica: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor Isquémica: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor Isquémica: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor Isquémica: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 
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     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

        

I 211 III 
Resolução da Dor Vascular / Ganhos expressos na intensidade da 
percepção da Dor Vascular 

Aplicar calor 
265 

   Dor Vascular: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor Vascular: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor Vascular: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor Vascular: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 
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     Posicionar a criança 591 

        

I 212 III 
Resolução da Dor Oncológica / Ganhos expressos na intensidade da 
percepção da Dor Oncológica 

Aplicar calor 
265 

   Dor Oncológica: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor Oncológica: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor Oncológica: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor Oncológica: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

        

I 213 III 
Resolução da Dor Musculo-esquelética / Ganhos expressos na 
intensidade da percepção da Dor Musculo-esquelética 

Aplicar calor 
265 

   Dor Musculo-esquelética: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor Musculo-esquelética: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor Musculo-esquelética: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor Musculo-esquelética: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 
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     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 

     Massajar partes do corpo 198 

     Posicionar a criança 591 

        

I 214 III 
Resolução da Dor de Trabalho de Parto / Ganhos expressos na 
intensidade da percepção da Dor de Trabalho de Parto 

Aplicar calor 
265 

   Dor de Trabalho de Parto: em grau reduzido Aplicar frio 237 

   Dor de Trabalho de Parto: em grau moderado Ensinar sobre auto controlo: dor 349 

   Dor de Trabalho de Parto: em grau elevado Executar a técnica de massagem 858 

   Dor de Trabalho de Parto: em grau muito elevado Executar técnica de distração 272 

     Executar técnica de imaginação guiada 271 

     Executar técnica de relaxamento 75 

     Posicionar a pessoa 201 

     Gerir a analgesia 73 

     Gerir os analgésicos 859 

     Instruir técnica de distração 273 

     Instruir técnica de imaginação guiada 274 

     Instruir técnica de relaxamento 405 
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     Massajar partes do corpo 198 
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Anexo 6 – Definições associadas aos Focos de Atenção representados na estrutura 

substantiva do RMDE (cfr. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - 

CIPE®; ICN, 2002) 

 

1A.1.1.1.1.4.1 – Expectorar é um tipo de Limpeza das vias aéreas com as características 

específicas: expulsão do muco, material mucopurulento ou líquidos, da traqueia, 

brônquios e pulmões por meio da tosse ou escarro. 

1A.1.1.1.1.4.4 – Aspiração é um tipo de Limpeza das vias aéreas com as características 

específicas: inalação de substâncias provenientes do exterior ou do estômago para as 

vias aéreas inferiores. 

1A.1.1.1.7.2 – Desidratação é um tipo de Volume de líquidos com as características 

específicas: desequilíbrio de volume de líquidos ou perda de líquidos orgânicos 

acompanhada de diminuição do débito urinário, urina concentrada, alteração dos 

electrólitos, diminuição do turgor da pele, pele vermelha e seca, acinzentada e fria, 

mucosas secas, língua saburrosa, aumento da temperatura corporal, aumento da 

pressão sanguínea pulso periférico rápido e fraco, aumento da frequência respiratória, 

globos oculares afundados e moles, afundamento das fontanelas (em criança RN e 

lactentes), irritabilidade e confusão. 

1A.1.1.1.9.1.4 – Obstipação é um tipo de Eliminação intestinal com as características 

específicas: emissão de fezes duras e moldadas, diminuição da frequência de 

eliminação, diminuição da quantidade de fezes, diminuição dos ruídos intestinais, dor e 

distensão abdominal, massa abdominal palpável, esforço para evacuar, náuseas 

acompanhadas por cefaleias e diminuição do apetite. 

1A.1.1.1.10.3.4 – Maceração é um tipo de Tecido com as características específicas: 

abrasão extensa do tecido de revestimento da superfície do corpo associada à presença 

contínua de humidade e de pele molhada. 

1A.1.1.1.10.3.5.3 – Úlcera de Pressão é um tipo de Úlcera com as seguintes 

características específicas: inflamação ou ferida sobre as proeminências ósseas devido a 

compressão e fricção da pele entre o osso e a superfície subjacente, em que os estádios 

são graduados segundo a gravidade; lesão superficial que evolui para uma situação de 

flictenas ou solução de continuidade superficial (úlcera de pressão de grau 2); solução de 

continuidade da pele com perda de toda a sua espessura e drenagem sanguinolenta 

(úlcera de pressão de grau 3) progredindo para úlcera profunda tipo cratera, com 

exposição da fascia e do tecido conjuntivo, músculo ou osso (úlcera de pressão de grau 

4). 

1A.1.1.1.12.1.2.3. – Anquilose é um tipo de Movimento Articular com as seguintes 
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características específicas: articulação torcida sobre si própria, fibrose do tecido 

conjuntivo da cápsula articular impedindo a mobilidade normal da mão, dedos da mão, 

cotovelo, ombro, pé, joelho ou dedos do pé, movimentos limitados ou incapacidade de 

movimentos, alinhamento anormal da articulação; associada a atrofia ou encurtamento 

das fibras musculares devido à ausência de movimentos articulares passivos ou activos 

ou à perda da elasticidade normal da pele devido à formação de extenso tecido cicatricial 

sobre a articulação. 

1A.1.1.1.12.1.2.4. – Pé Equino é um tipo de Movimento Articular com as seguintes 

características específicas: extensão do pé, arqueamento da articulação do tornozelo na 

direcção do solo, a planta do pé cai, arqueando-o e impedindo-o de tocar no chão na 

tentativa da marcha, marcha sobre os dedos do pé; o pé não pode ser mantido na 

posição normal nem em flexão; associada a repouso prolongado na cama sem o 

alinhamento adequado e à pressão sobre o pé de roupa de cama pesada. 

1A.1.1.1.13.1. – Dor é um tipo de Sensação com as seguintes características específicas: 

aumento da percepção sensorial de partes do corpo habitualmente acompanhada por 

experiência subjectiva de sofrimento intenso, expressão facial de dor, olhos baços e 

apagados, olhar sofrido, movimento facial fixo ou disperso, esgares, alteração do tono 

muscular, variação da apatia à rigidez, comportamento autoprotector, estreitamento do 

foco de atenção, alteração da percepção do tempo, fuga do contacto social, compromisso 

do processo de pensamento, comportamento de distracção marcado por gemidos, choro, 

andar a passos largos, procurar sem descanso outras pessoas ou actividades; as 

sensações de dor relacionam-se com a duração da dor; o aparecimento súbito da 

sensação de dor associado a lesão aguda dos tecidos é marcado por respostas 

automáticas como a subida da pressão arterial, pulso, respiração, transpiração, suores 

frios, piloerecção e palidez acompanhada por tensão muscular, perda de apetite e 

ansiedade; as sensações de dor aguda são autolimitadas e funcionam como mecanismo 

de protecção para levar a vítima a fugir ou retirar-se da origem da dor para evitar um mal 

maior; a dor aguda é habitualmente referida como uma sensação aguda e intensa de 

facada, impacto ou tormento; as sensações de dor permanente, constante ou recorrente 

não são acompanhadas de respostas automáticas; a dor crónica é normalmente referida 

como embotada, incomodativa, surda, assustadora ou insuportável; associada a 

dificuldades no sono, irritabilidade, depressão, isolamento, desespero e desamparo. 

1A.1.1.2.1.1.2.1.2. – Conhecimento é um tipo de Pensamento com as seguintes 

características específicas: conteúdo específico do pensamento com base em sabedoria 

adquirida ou em informação e competências aprendidas, domínio e reconhecimento da 

informação. 

1A.1.1.2.1.1.3.2. – Aprendizagem de Capacidades é um tipo de Aprendizagem com as 
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seguintes características específicas: aquisição do domínio de actividades práticas 

associada a treino, prática e exercício. 

1A.1.1.2.1.1.8.1.2.1. – Aceitação: do Estado de Saúde é um tipo de Aceitação com as 

seguintes características específicas: reconciliação com as circunstâncias de saúde. 

1A.1.1.2.1.1.8.1.6. – Stress do Prestador de Cuidados é um tipo de Coping com as 

seguintes características específicas: disposições que se tomam para gerir a pressão 

física e psicológica de um prestador de cuidados que cuida de um membro da família ou 

pessoa significativa durante longos períodos de tempo; diminuição da capacidade de 

resolução de problemas em resposta às exigências da prestação de cuidados. 

1A.1.1.2.1.1.8.2. – Auto controlo é um tipo de Adaptação com as seguintes 

características específicas: disposições que se tomam para cuidar do necessário para a 

sua própria manutenção; para se conservar activo, manejar as suas próprias 

necessidades básicas e íntimas e as actividades da vida. 

1A.1.1.2.1.1.8.2.7. – Auto controlo: Infecção é um tipo de Auto controlo com as 

seguintes características específicas: disposições tomadas para limitar em si próprio os 

comportamentos que levam à transmissão de infecções, controlar ou monitorizar sinais e 

sintomas de infecção, proceder ao tratamento da infecção. 

1A.1.1.2.1.1.8.2.8. – Auto controlo: Continência intestinal é um tipo de Auto controlo 

com as seguintes características específicas: disposições tomadas para dominar ou 

promover actividades que ajudem a controlar a eliminação de fezes pelo intestino. 

1A.1.1.2.1.1.8.2.9. – Auto controlo: Continência Urinária é um tipo de Auto controlo 

com as seguintes características específicas: disposições tomadas para dominar ou 

promover actividades que ajudem a controlar a eliminação de urina. 

1A.1.1.2.2.1.1.1. – Auto cuidado: Higiene é um tipo de Auto cuidado com as seguintes 

características específicas: encarregar-se de manter um padrão contínuo de higiene, 

conservando o corpo limpo e bem arranjado, sem odor corporal, lavando regularmente as 

mãos, limpando as orelhas, nariz e zona perineal e mantendo a hidratação da pele, de 

acordo com os princípios de preservação e manutenção da higiene. 

1A.1.1.2.2.1.1.2. – Auto cuidado: Vestuário é um tipo de Auto cuidado com as 

seguintes características específicas: encarregar-se de vestir e despir as roupas e 

sapatos de acordo com a situação e o clima, tendo em conta as convenções e códigos 

normais do vestir, vestir e despir a roupa pela ordem adequada, apertá-la 

convenientemente. 

1A.1.1.2.2.1.1.3. – Alimentar-se é um tipo de Auto cuidado com as seguintes 

características específicas: encarregar-se de organizar a ingestão de alimentos sob forma 

de refeições saudáveis, cortar e partir os alimentos em bocados manejáveis, levar a 

comida à boca, metê-la na boca utilizando os lábios, músculos e língua e alimentando-se 
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até ficar satisfeito. 

1A.1.1.2.2.1.1.5. – Auto cuidado: Uso do Sanitário é um tipo de Auto cuidado com as 

seguintes características específicas: levar a cabo as actividades de eliminação fazendo 

a sua própria higiene íntima, limpar-se depois de urinar ou evacuar, deitar fora os 

produtos de eliminação, por exemplo puxar o autoclismo de maneira adequada, no 

sentido de manter o ambiente limpo e evitar a infecção. 

1A.1.1.2.2.1.1.8.3. – Transferir-se é um tipo de Auto cuidado: Actividade Física com as 

seguintes características específicas: mover o corpo, deslocando-o entre a cama e a 

cadeira. 

1A.1.1.2.2.1.1.8.4. – Posicionar-se é um tipo de Auto cuidado: Actividade Física com as 

seguintes características específicas: mover o corpo, virando-o de um lado para outro. 

1A.1.1.2.2.1.1.8.8. – Queda é um tipo de Auto cuidado: Actividade Física com as 

seguintes características específicas: descida rápida do corpo de um nível superior para 

um nível mais baixo, devido a perda de equilíbrio corporal ou falta de capacidade de 

sustentar o peso do corpo em diferentes posições. 

1A.1.1.2.2.1.1.8.9. – Deambular é um tipo de Auto cuidado: Actividade Física com as 

seguintes características específicas: mudar-se e mover o corpo de um lugar para outro. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1. – Comportamento de Adesão é um tipo de Comportamento de 

Procura de Saúde com as seguintes características específicas: acção auto-iniciada para 

promover o bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as orientações sem desvios, 

empenhado num conjunto de acções ou comportamentos. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1.1.1.1. – Uso de Contraceptivos é um tipo de Precaução de 

Segurança com as seguintes características específicas: empreender acções para evitar 

a concepção, a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis, usando dispositivos 

ou métodos como medicamentos, preservativos ou intervenções cirúrgicas que 

bloqueiam ou alteram um ou mais processos de reprodução de tal forma que a união 

sexual se possa dar sem fecundação. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1.2. – Auto - Vigilância é um tipo de Comportamento de Adesão com as 

seguintes características específicas: desempenhar actividades de auto-observação para 

evitar factores de risco ou para identificar sinais precoces de problemas de saúde ou 

doenças. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1.4. – Adesão à vacinação é um tipo de Comportamento de Adesão 

com as seguintes características específicas: desempenhar actividades para conseguir 

imunidade para as doenças transmissíveis susceptíveis de prevenção, conforme as 

recomendações para a idade, doença ou viagem. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1.5. – Gestão do Regime Terapêutico é um tipo de Comportamento de 

Adesão com as seguintes características específicas: executar as actividades, cumprindo 
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um programa de tratamento da doença e das suas complicações, actividades essas que 

são satisfatórias para atingir objectivos específicos de saúde, integrar actividades para 

tratamento ou prevenção da doença na vida diária. 

1A.1.1.2.2.1.1.9.1.5.1. – Adesão ao Regime Terapêutico é um tipo de Gestão do 

Regime Terapêutico com as seguintes características específicas: desempenhar 

actividades para satisfazer as exigências terapêuticas dos cuidados de saúde; aceitação 

do decurso de tratamento prescrito como prestador de cuidado ou apoiante. 

1A.1.1.2.2.2.2.5. – Papel de Prestador de Cuidados é um tipo de Interacção de Papéis 

com as seguintes características específicas: interagir de acordo com as 

responsabilidades de cuidar de alguém, interiorizando as expectativas das instituições de 

saúde e profissionais de saúde, membros da família e sociedade quanto aos 

comportamentos de papel adequados ou inadequados de um prestador de cuidados; 

expressão destas expectativas como comportamentos e valores; fundamental em relação 

aos cuidados aos membros dependentes da família. 

1A.1.1.2.2.2.2.6. – Papel Parental é um tipo de Interacção de Papéis com as seguintes 

características específicas: interagir de acordo com as responsabilidades parentais, 

interiorizando as expectativas dos membros da família, amigos e sociedade quanto aos 

comportamentos de papel adequados ou inadequados dos pais; expressão destas 

expectativas como comportamentos e valores; fundamental para promover um 

crescimento e desenvolvimento óptimo da criança dependente. 

1A.1.2.1.1.2. – Planeamento Familiar é um tipo de Processo Familiar com as seguintes 

características específicas: processo comportamental de regular o número e 

espaçamento das crianças numa família, tendo em conta os costumes e a lei, o número 

de crianças e adultos ideal ou aceitável na família ou a valorização de um sexo em 

relação ao outro. 

1A.1.2.1.1.3. – Adaptação à Gravidez é um tipo de Processo Familiar com as seguintes 

características específicas: comportamentos que incidem no ajustamento à gravidez e em 

empreender acções para se preparar para ser pai(s); interiorização das expectativas das 

famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos parentais adequados ou 

inadequados. 

1A.1.2.1.1.4. – Paternidade é um tipo de Processo Familiar com as seguintes 

características específicas: assumir as responsabilidades de ser pai(s); comportamentos 

destinados a facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; 

comportamentos para optimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças, 

interiorizando as expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos 

comportamentos de papel parental adequados ou inadequados. 

1A.1.2.1.1.4.1.1.1. – Amamentar é um tipo de Ligação Mãe-Filho com as seguintes 
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características específicas: estabelecimento de uma relação maternal adequada com a 

criança enquanto a alimenta dando-lhe leite do peito ao mesmo tempo que a encoraja, 

estabelece contacto e vai compreendendo o temperamento da criança e os sinais 

precoces de fome. 
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Anexo 7 – Exemplo do formato do relatório disponibilizado às unidades participantes no 

projecto, relativo aos resultados nas sínteses informativas ensaiadas, no período de 1 de 

Março a 31 Outubro 2005 

Aspiração 

Frequência do diagnóstico do Risco nos casos com Aspiração 

Por Serviço 

Serviço N Freq. Relativa da 
Aspiração% Resultado % 

Barcelos_Neonatologia 5 4,07 20,00 

PA_Med7 11 2,68 18,18 

Barcelos_RN 16 2,34 6,25 

PA_Cirurgia 35 2,09 40,00 

PA_MedM9 12 1,93 0 

PA_MedH9 7 1,11 71,43 

Viana_UCI 3 0,99 0 

PA_ORL 3 0,94 0 

Viana_Med8 7 0,85 0 

Barcelos_Med_OBS 2 0,67 0 

Barcelos_Med 4 0,52 0 

ULS_MedE 2 0,24 0 

Barcelos_Pediatria_Geral 1 0,21 0 

ULS_CirC 1 0,14 100,00 

Viana_Med6 1 0,14 0 

Barcelos_Cir 1 0,12 0 

SAO MAMEDE DE INFESTA 1 0,01 0 

 

Por Tipo de Unidade 

TIPO_UNIDADE N Freq. Relativa da 
Aspiração% Resultado % 

H 111 0,72 21,62 

CS 1 0,00 0 

 

 

 

 

 

Por Unidade / Instituição 
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Unidade N Freq. Relativa da 
Aspiração% Resultado % 

Padre Américo 68 1,08 30,88 

Hviana 11 0,59 0 

Barcelos 29 0,55 6,90 

Pedro Hispano 3 0,20 33,33 

ULS 1 0,00 0 

 

Por Domínio 

Domínio N Freq. Relativa da 
Aspiração% 

Resultado % 

Criança 22 1,54 9,09 

Cirurgia 37 1,11 40,54 

UCI 3 0,99 0 

Medicina 46 0,84 15,22 

Esp. Cirúrgicas 3 0,35 0 

 

Por Grupos Doença / Programas de Saúde 

GruposDoenca/ProgramasSaúde N Freq. Relativa da 
Aspiração% Resultado % 

Af. Com Origem No Periodo Perinatal 1 5,88 0 

Produto Do Parto 17 2,40 11,76 

Sintomas,Est. Morb. Mal Definidos 1 1,52 0 

Doencas Do Aparelhio Digestivo 24 1,17 41,67 

Doencas Do Aparelho Respiratorio 21 1,04 23,81 

Doencas Infecciosas E Parasitarias 3 1,01 0 

Tumores(Neoplasmas) 9 0,96 22,22 

Doencas Do Aparelho Circulatorio 15 0,61 20,00 

Lesoes Traumaticas 1 0,37 0 

Doencas G. Endocrinas, Nutricionais E 
Metabolicas 

1 0,36 0 

Outros Acidentes 3 0,36 33,33 

Doencas Do Aparelho Genito-Urinario 2 0,30 0 

 13 0,03 7,69 

Saúde Infanto Juvenil 1 0,01 0 
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Anexo 8 – Exemplo de impresso utilizado nas unidades com SIE do tipo I para a recolha do RMDE (conforme indicadores seleccionados para a 

unidade) 

 

Centro de Saúde dos Arcos de Valdevez 

Projecto RMDE 

Nº do Cartão de Utente:___________________ 

Programa de Saúde:_______________________ 

Distrito: _____________________________Freguesia:__________________________ 

Data de nascimento: __/___/___                 Sexo: _________________________ 

 

Datas dos Contactos 

__/__/_

_ 

___/___/__

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 

__/__/_

_ 
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Focos de atenção Intervenções 

Início Diagnósticos de Enfermagem termo Início  termo 

 

 
Uso de contraceptivos 

 

Negligenciado ___________________□ 

Inadequado _____________________□ 

 

Conhecimento sobre reprodução 

Não demonstrado_________________□ 

 

Conhecimento sobre fertilidade 

Não demonstrado_________________□ 

 

Conhecimento sobre uso de contraceptivos 

Não demonstrado___________________□ 

 

Aprendizagem de capacidades para o uso de contraceptivos 

Não demonstrada____________________□ 
 

 

 

 Assistir a pessoa a identificar os objectivos do uso de contraceptivos  

 Ensinar sobre fertilidade  

 Ensinar sobre hábitos de actividade sexual  

 Ensinar sobre reprodução  

 Ensinar sobre respostas ao medicamento: contraceptivo  

 Ensinar sobre uso de contraceptivos  

 Instruir sobre o uso de contraceptivos  

 Orientar antecipadamente sobre o uso de contraceptivos de emergência  

   

  

 

 

   

   

   

Início  termo Início  Termo 

 

 

 

 

 

 
Adesão à Vacinação 

 

Não demonstrada__________________□ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ensinar sobre vacinação  

 Incentivar adesão à vacinação  

 Planear vacinação  
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Início  termo Início  Termo 

 Auto Vigilância 

Conhecimento sobre auto vigilância  

Não demonstrado__________________□ 

 

Aprendizagem de capacidades para proceder à auto vigilância 

Não demonstrada____________________□ 

 

  Providenciar material de leitura sobre auto vigilância  

 Incentivar auto vigilância  

 Reforçar crenças de saúde  

 Ensinar sobre auto vigilância  

 Instruir auto vigilância  

 Treinar a pessoa a proceder à auto vigilância  

   

Início  termo Início  Termo 

 Comportamento de adesão (durante a gravidez) 

Não demonstrado___________________□ 
 

Conhecimento sobre trabalho de parto  

Não demonstrado___________________□ 

 

Conhecimento sobre gravidez  

 Não demonstrado__________________□ 

 

Conhecimento sobre hábitos alimentares durante a gravidez 

Não demonstrado__________________□ 

 

Conhecimento sobre hábitos de eliminação durante a gravidez 

Não demonstrado__________________□ 

 

Conhecimento sobre uso de substâncias durante a gravidez 

Não demonstrado___________________□ 

 

Conhecimento sobre consultas de vigilância durante a gravidez 

Não demonstrado___________________□ 

 

  Ensinar sobre consultas de vigilância durante a gravidez  

 Ensinar sobre gravidez  

 Ensinar sobre hábitos alimentares durante a gravidez  

 Ensinar sobre hábitos de eliminação durante a gravidez  

 Ensinar sobre hábitos de saúde na gravidez  

 Ensinar sobre o uso de substâncias durante a gravidez  

 Ensinar sobre sinais de trabalho de parto  

 Ensinar sobre trabalho de parto  

 Ensinar sobre vacinação durante a gravidez  
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Conhecimento sobre vacinação durante a gravidez 

Não demonstrado___________________□ 

 

   

   

   

   

Início  termo Início  termo 

 Planeamento familiar 
 

Conhecimento da família (distributivamente) sobre reprodução  

Não demonstrado___________________□ 

 

Conhecimento da família (distributivamente) sobre fertilidade 

Não demonstrado___________________□ 

 

Conhecimento da família (distributivamente) sobre uso de 

contraceptivos 

Não demonstrado___________________□ 

 

Gravidez não planeada □ 

 
 

  Ensinar sobre fertilidade  

 Ensinar sobre planeamento familiar  

 Ensinar sobre reprodução  

 Ensinar sobre o uso de contraceptivos  

 Instruir sobre o uso de contraceptivos  

 Orientar antecipadamente sobre o uso de contraceptivos de emergência  

 Orientar para consulta de promoção da gravidez: infertilidade  

   

 

 

 

Início  termo Início  Termo 

 Adaptação à gravidez 
 

Não demonstrada_________________□ 

 

 

  Promover o envolvimento da família durante a gravidez  

 Incentivar o envolvimento da família durante a gravidez  

 Ensinar os pais sobre desenvolvimento fetal  

 Ensinar os pais sobre papel parental durante a gravidez  

   

   

Início  termo Início  Termo 
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 Amamentar 

Conhecimento das mães sobre amamentação 

Não demonstrado____□ 

 

Conhecimento das mães sobre técnica de amamentação 

Não demonstrado____□ 

 

Conhecimento das mães sobre hábitos de saúde durante a 

lactação 

Não demonstrado____□ 

 

Conhecimento das mães sobre hábitos alimentares durante a 

lactação 

Não demonstrado____□ 

 

Aprendizagem de capacidades das mães para a amamentação 

Não demonstrada____□ 

 
 

  Providenciar material de leitura sobre amamentação  

 Incentivar a comunicação expressiva da vinculação  

 Incentivar a amamentação  

 Facilitar o amamentar depois do trabalho de parto  

 Ensinar a mãe sobre sinais de fome do recém nascido  

 Ensinar sobre amamentar  

 Ensinar sobre auto vigilância da mama  

 Ensinar sobre hábitos alimentares durante a lactação  

 Ensinar sobre hábitos de ingestão de líquidos durante a lactação  

 Ensinar sobre hábitos de repouso durante a lactação  

 Ensinar sobre prevenção da mastite  

 Ensinar sobre relação entre lactação e estilos de vida  

 Ensinar sobre vantagens da amamentação  

 Instruir sobre amamentar  

 Instruir sobre técnica de amamentação  

 Treinar a técnica de amamentação  

 

 

Agendamento de contactos de enfermagem 

__/__/__ ___/___/___ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 
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Anexo 9 – Estratégia de agregação dos resultados nos diagnósticos de enfermagem incluídos no RMDE, sob a lógica dos Focos de atenção ou 

das principais Dimensões dos cuidados representadas nos conteúdos clínicos do RMDE. 

Composição da variável Foco de atenção 

Foco Diagnósticos agregados 

Aspiração Id. 1 a Id. 7 

Expectorar Id. 8 a Id. 20 

Desidratação Id. 21 a Id. 25 

Úlcera de Pressão Id. 26 a Id. 32 

Maceração Id. 33 a Id. 40 

Obstipação Id. 41 a 48 

Pé Equino Id. 49 a Id. 56 

Anquilose Id. 57 a Id. 63 

Dores Id. 64 e Id. 208 a Id. 214 

Stress do Prestador de Cuidados Id. 65 a Id. 70 

Aceitação do Estado de Saúde Id. 71 a Id. 75 

Auto controlo: infecção Id. 76 a Id. 82 

Auto controlo: incontinência intestinal Id. 83 a Id. 90 

Auto controlo: incontinência urinária Id. 91 a Id. 98 

Auto controlo: dor Id. 99 a Id. 105 
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Auto cuidado: higiene Id. 106 a Id. 110 

Auto cuidado: vestuário Id. 111 a Id. 115 

Auto cuidado: uso do sanitário Id. 116 a Id. 120 

Transferir-se  Id. 121 a Id. 125 

Posicionar-se Id. 126 a Id. 130 

Alimentar-se Id. 131 a Id. 135 

Deambular Id. 136 a Id. 140 

Queda Id. 141 a Id. 146 

Uso de Contraceptivos Id. 147 a Id. 150 

Gestão do Regime Terapêutico Id. 151 a Id. 164 

Adesão ao Regime Terapêutico Id. 165 a Id. 167 

Adesão à Vacinação Id. 168 

Auto Vigilância Id. 169 a Id. 171 

Comportamento de Adesão durante a gravidez Id. 172 a Id. 180 

Papel de Prestador de Cuidados Id. 181 e Id. 182 

Papel Parental Id. 183 a Id. 194 

Planeamento Familiar Id. 195 a Id. 197 

Paternidade Id. 198 a Id. 203 

Amamentação Id. 204 a Id. 207 
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Nota 1: os Focos de atenção Conhecimento e Aprendizagem de Capacidades não foram agregados dentro desta lógica, uma vez que 

atravessam todos os outros aspectos de saúde. 

 

Composição da variável Dimensão 

Nota 2: Dado o carácter transversal dos aspectos relativos à Aprendizagem, as categorias construídas não são mutuamente exclusivas; razão 

pela qual a Adaptação, o Auto cuidado, a Adesão e a Parentalidade englobam aspectos também incluídos nas várias dimensões da aquisição 

de competências cognitivas e instrumentais. 

Dimensão Diagnósticos agregados 

Aprendizagem cognitiva (prestador de cuidados) 

Id. 4; Id. 17; Id. 19; Id. 24; Id. 29; Id. 37; Id. 47; Id. 53; Id. 60; Id. 109; Id. 114; Id. 119; Id. 124; Id. 

129; Id. 134; Id. 139; Id. 145; Id. 163 

Aprendizagem de capacidades (prestador de 

cuidados) 

Id. 7; Id. 18; Id. 20; Id. 30; Id. 38; Id. 54; Id. 61; Id. 110; Id. 115; Id. 120; Id. 125; Id. 130; Id. 135; Id. 

140; Id. 146; Id. 164 

Aprendizagem cognitiva (pais) Id. 5; Id. 13; Id. 15; Id. 25; Id. 31; Id. 39; Id. 46; Id. 55; Id. 62; Id. 184 a Id. 191; Id. 204 a Id. 206 

Aprendizagem de capacidades (pais) Id. 6; Id. 14; Id. 16; Id. 32; Id. 40; Id. 48; Id. 56; Id. 63; Id. 192 a Id. 194; Id. 207 

Aprendizagem cognitiva (cliente) 

Id. 3; Id. 9; Id. 11; Id. 23; Id. 36; Id. 44; Id. 45; Id. 51; Id. 59; Id. 73; Id. 77 a Id. 81; Id. 84 a Id. 87; Id. 

92 a Id. 95; Id. 100 a Id. 102; Id. 107; Id. 112; Id. 117; Id. 122; Id. 127; Id. 132; Id. 137; Id. 143; Id. 

145; Id. 147 a Id. 149; Id. 152 a Id. 159; Id. 170; Id. 173 a Id. 180; Id. 195 a Id. 197  

Aprendizagem de capacidades (cliente) 

Id. 10; Id. 12; Id. 52; Id. 82; Id. 88 a Id. 90; Id. 96 a Id. 98; Id. 103 a Id. 105; Id. 108; Id. 113; Id. 118; 

Id. 123; Id. 128; Id. 133; Id. 138; Id. 144; Id. 150; Id. 160 a Id. 162; Id. 171 

Prevenção de complicações Id. 1 e Id. 2; Id. 21 e Id. 22; Id. 26 e Id. 27; Id. 33 e Id. 34; Id. 41 e Id. 42; Id. 49 e Id. 50; Id. 57 e Id. 
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58; Id. 65 e Id. 66; Id. 141 e Id. 142; Id. 199 e Id. 200 

Adaptação Id. 71 a Id. 105 

Auto cuidado Id. 106 a Id. 140 

Adesão Id. 151 a Id. 171 

Parentalidade Id. 198 a Id. 207 
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Anexo 10 – Intervenções de enfermagem do RMDE sem utilização no período de 1 de Março 

a 31 de Outubro de 2005 (por ordem alfabética do Tipo de Acção) 

Ensinar o prestador de cuidados sobre prevenção da obstipação 
Ensinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 
Ensinar os pais sobre condições de risco para a anquilose 
Ensinar os pais sobre condições de risco para a maceração 
Ensinar os pais sobre condições de risco para o pé equino 
Ensinar os pais sobre prevenção da anquilose 
Ensinar os pais sobre prevenção da maceração 
Ensinar os pais sobre prevenção da obstipação 
Ensinar os pais sobre prevenção do pé equino 

Ensinar os pais sobre técnica de exercitação musculoarticular passiva e assistida 

Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido depois da refeição 
Ensinar sobre posicionamento do recém-nascido durante a refeição 
Ensinar sobre técnica de imaginação guiada 
Executar técnica de feed-back 
Incentivar relação dinâmica com pessoas com auto controlo: dor eficaz 
Incentivar relação dinâmica do prestador de cuidados com a comunidade 
Instruir os pai sobre prevenção de anquilose 
Instruir os pais a  prevenir o pé equino 
Instruir os pais a optimizar a sonda nasogástrica 
Instruir os pais a prevenir a maceração 

Instruir os pais sobre técnica de exercitação musculoarticular passiva e assistida 

Instruir sobre a utilização de equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do 
sanitário 
Instruir técnica de imaginação guiada 
Negociar adesão ao regime terapêutico 

Orientar no uso do equipamento adaptativo para o auto cuidado: uso do sanitário 

Posicionar a pessoa (Procedimento) 
Posicionar o lactente em decúbito lateral direito 
Promover adesão à vacinação da comunidade (distributivamente) 
Treinar a técnica de auto cateterização da bexiga 
Treinar a técnica de irrigar o intestino 
Treinar o prestador de cuidados a executar inaloterapia 
Treinar o uso de equipamento de prevenção da maceração 
Treinar os pais a executar a técnica de exercitação musculoarticular passiva e 
assistida 
Treinar os pais a optimizar a sonda nasogástrica 
Treinar os pais a prevenir o pé equino 
Treinar os pais na prevenção da anquilose 
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Anexo 11 – Distribuição dos resultados verificados nos diagnósticos de enfermagem incluídos no RMDE, em função da sua agregação por 

“Focos” de atenção e “Dimensões” dos cuidados. 

 

Agregação por Focos de atenção: 

Por Tipo de Unidade: 

Foco 
Tipo 

Unidade 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

n % n % n % N % 

Aceitação 
Estado 
Saúde 

C 209 97,66 NA NA 5 2,34 214 100,00 

H 25 96,15 NA NA 1 3,85 26 100,00 

Adesão 
Regime 
Terapêutico 

C 461 89,17 NA NA 56 10,83 517 100,00 

H 49 65,33 NA NA 26 34,67 75 100,00 

Adesão 
Vacinação 

C 3006 95,37 NA NA 146 4,63 3152 100,00 

H 0  NA NA 0  0  

Amamentaçã
o 

C 226 40,57 NA NA 331 59,43 557 100,00 

H 487 71,94 NA NA 190 28,06 677 100,00 

Anquilose 
C 60 95,24 NA NA 3 4,76 63 100,00 

H 346 75,88 NA NA 110 24,12 456 100,00 

Aspiração 
C 51 69,86 NA NA 22 30,14 73 100,00 

H 1124 52,43 NA NA 1020 47,57 2144 100,00 

Auto controlo: C 20 48,78 NA NA 21 51,22 41 100,00 
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Dor H 48 60,00 NA NA 32 40,00 80 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
Intestinal 

C 24 100,00 NA NA 0 0,00 24 100,00 

H 3 37,50 NA NA 5 62,50 8 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
urinaria 

C 57 86,36 NA NA 9 13,64 66 100,00 

H 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Auto controlo: 
infecção 

C 166 68,03 NA NA 78 31,97 244 100,00 

H 29 64,44 NA NA 16 35,56 45 100,00 

Auto cuidado: 
Alimentar-se 

C 154 92,77 0 0,00 12 7,23 166 100,00 

H 3646 88,60 55 1,34 414 10,06 4115 100,00 

Auto cuidado: 
Deambular 

C 152 92,12 1 0,61 12 7,27 165 100,00 

H 571 73,87 22 2,85 180 23,29 773 100,00 

Auto cuidado: 
higiene 

C 389 94,19 0 0,00 24 5,81 413 100,00 

H 7616 86,77 128 1,46 1033 11,77 8777 100,00 

Auto cuidado: 
Posicionar-se 

C 162 85,26 2 1,05 26 13,68 190 100,00 

H 2647 85,83 70 2,27 367 11,90 3084 100,00 

Auto cuidado: 
Transferir-se 

C 116 92,80 0 0,00 9 7,20 125 100,00 

H 2571 89,64 36 1,26 261 9,10 2868 100,00 

Auto cuidado: 
Uso WC 

C 97 97,00 0 0,00 3 3,00 100 100,00 

H 6070 88,95 39 0,57 715 10,48 6824 100,00 

Auto cuidado: 
vestuário 

C 153 96,23 0 0,00 6 3,77 159 100,00 

H 3052 93,02 42 1,28 187 5,70 3281 100,00 

Auto 
Vigilância 

C 2826 81,02 NA NA 662 18,98 3488 100,00 

H 526 72,25 NA NA 202 27,75 728 100,00 

Comp. C 1323 48,41 NA NA 1410 51,59 2733 100,00 
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Adesão na 
Gravidez H 17 100,00 NA NA 0 0,00 17 100,00 

Desidratação 
C 66 66,67 NA NA 33 33,33 99 100,00 

H 456 72,50 NA NA 173 27,50 629 100,00 

Dor 
C 75 98,68 1 1,32 0 0,00 76 100,00 

H 3114 48,15 315 4,87 3038 46,98 6467 100,00 

Expectorar 
C 57 87,69 0 0,00 8 12,31 65 100,00 

H 1104 69,57 28 1,76 455 28,67 1587 100,00 

Gestão 
Regime 
Terapêutico 

C 3084 69,63 NA NA 1345 30,37 4429 100,00 

H 1034 69,49 NA NA 454 30,51 1488 100,00 

Maceração 
C 181 94,27 NA NA 11 5,73 192 100,00 

H 1043 70,43 NA NA 438 29,57 1481 100,00 

Obstipação 
C 208 87,03 NA NA 31 12,97 239 100,00 

H 3908 69,35 NA NA 1727 30,65 5635 100,00 

Papel 
Parental 

C 1197 58,68 NA NA 843 41,32 2040 100,00 

H 229 71,56 NA NA 91 28,44 320 100,00 

Papel PC 
C 49 92,45 NA NA 4 7,55 53 100,00 

H 24 66,67 NA NA 12 33,33 36 100,00 

Paternidade 
C 93 73,81 NA NA 33 26,19 126 100,00 

H 1 20,00 NA NA 4 80,00 5 100,00 

Pé Equino 
C 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

H 207 57,18 NA NA 155 42,82 362 100,00 

Planeamento 
Familiar 

C 224 75,68 NA NA 72 24,32 296 100,00 

H 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 
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Queda 
C 133 75,14 NA NA 44 24,86 177 100,00 

H 447 28,27 NA NA 1134 71,73 1581 100,00 

Stress 
prestador 
Cuidados 

C 151 89,35 NA NA 18 10,65 169 100,00 

H 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Úlcera de 
pressão 

C 827 92,51 2 0,22 65 7,27 894 100,00 

H 1228 50,39 23 0,94 1186 48,67 2437 100,00 

Uso 
contraceptivo
s C 969 91,67 

NA NA 88 
8,33 1057 100,00 

C – Centro de Saúde; H – Hospital; NA – Não Aplicável 

 

Por Domínios de assistência hospitalar: 

Foco Domínio 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

n % n % n % N % 

Aceitação 
Estado Saúde Adulto 25 96,15 NA NA 1 3,85 26 100,00 

Adesão RT Adulto 49 65,33 NA NA 26 34,67 75 100,00 

Amamentação 
Criança 18 85,71 NA NA 3 14,29 21 100,00 

Mulher 469 71,49 NA NA 187 28,51 656 100,00 

Anquilose 
Adulto 345 75,82 NA NA 110 24,18 455 100,00 

Mulher 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 
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Aspiração 
Adulto 666 59,68 NA NA 450 40,32 1116 100,00 

Criança 458 44,55 NA NA 570 55,45 1028 100,00 

Auto controlo:  
Dor 

Adulto 24 43,64 NA NA 31 56,36 55 100,00 

Criança 0 0,00 NA NA 1 100,00 1 100,00 

Mulher 24 100,00 NA NA 0 0,00 24 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
Intestinal 

Adulto 3 37,50 NA NA 5 62,50 8 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
urinaria 

Adulto 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Auto controlo: 
infecção 

Adulto 28 63,64 NA NA 16 36,36 44 100,00 

Criança 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Auto cuidado: 
Alimentar-se Adulto 3646 88,60 55 1,34 414 10,06 4115 100,00 

Auto cuidado: 
Deambular 

Adulto 569 73,99 22 2,86 178 23,15 769 100,00 

Criança 1 50,00 0 0,00 1 50,00 2 100,00 

Mulher 1 50,00 0 0,00 1 50,00 2 100,00 

Auto cuidado: 
higiene 

Adulto 7209 88,25 128 1,57 832 10,18 8169 100,00 

Criança 2 40,00 0 0,00 3 60,00 5 100,00 

Mulher 405 67,16 0 0,00 198 32,84 603 100,00 

Auto cuidado: 
Posicionar-se 

Adulto 2647 85,89 70 2,27 365 11,84 3082 100,00 

Mulher 0 0,00 0 0,00 2 100,00 2 100,00 

Auto cuidado: 
Transferir-se 

Adulto 2569 89,67 36 1,26 260 9,08 2865 100,00 

Mulher 2 66,67 0 0,00 1 33,33 3 100,00 

Auto cuidado: Adulto 5695 90,31 39 0,62 572 9,07 6306 100,00 
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Uso WC Criança 5 100,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 

Mulher 370 72,12 0 0,00 143 27,88 513 100,00 

Auto cuidado: 
vestuário 

Adulto 2719 92,99 42 1,44 163 5,57 2924 100,00 

Mulher 333 93,28 0 0,00 24 6,72 357 100,00 

Auto Vigilância Adulto 526 72,25 NA NA 202 27,75 728 100,00 

Comp. adesão 
na Gravidez Mulher 17 100,00 NA NA 0 0,00 17 100,00 

Desidratação 
Adulto 389 73,67 NA NA 139 26,33 528 100,00 

Criança 67 66,34 NA NA 34 33,66 101 100,00 

Dor 

Adulto 2735 50,42 288 5,31 2401 44,27 5424 100,00 

Criança 104 68,42 4 2,63 44 28,95 152 100,00 

Mulher 275 30,86 23 2,58 593 66,55 891 100,00 

Expectorar 
Adulto 995 71,63 26 1,87 368 26,49 1389 100,00 

Criança 109 55,05 2 1,01 87 43,94 198 100,00 

Gestão RT 

Adulto 904 67,41 NA NA 437 32,59 1341 100,00 

Criança 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Mulher 125 88,03 NA NA 17 11,97 142 100,00 

Maceração 

Adulto 559 77,96 NA NA 158 22,04 717 100,00 

Criança 19 76,00 NA NA 6 24,00 25 100,00 

Mulher 465 62,92 NA NA 274 37,08 739 100,00 

Obstipação 

Adulto 3876 69,91 NA NA 1668 30,09 5544 100,00 

Criança 21 55,26 NA NA 17 44,74 38 100,00 

Mulher 11 20,75 NA NA 42 79,25 53 100,00 

Papel Parental Criança 229 71,56 NA NA 91 28,44 320 100,00 

Papel PC Adulto 24 66,67 NA NA 12 33,33 36 100,00 
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Paternidade 
Criança 1 33,33 NA NA 2 66,67 3 100,00 

Mulher 0 0,00 NA NA 2 100,00 2 100,00 

Pé Equino Adulto 207 57,18 NA NA 155 42,82 362 100,00 

Planeamento 
Familiar Mulher 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 

Queda 
Adulto 447 28,29 NA NA 1133 71,71 1580 100,00 

Mulher 0 0,00 NA NA 1 100,00 1 100,00 

Stress 
prestador 
Cuidados 

Adulto 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Úlcera de 
pressão 

Adulto 1221 50,27 23 0,95 1185 48,79 2429 100,00 

Criança 3 75,00 0 0,00 1 25,00 4 100,00 

Mulher 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 

RT – Regime Terapêutico. PC – Prestador de Cuidados. Comp. adesão na Gravidez – Comportamento de Adesão (durante a Gravidez). NA – Não aplicável 

 

Por Programas de Saúde: 

Foco Programa de Saúde 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

n % n % n % N % 

Aceitação 
Estado Saúde 

S/Programa 62 95,38 NA NA 3 4,62 65 100,00 

Domicilio 16 94,12 NA NA 1 5,88 17 100,00 

Grupos de Risco 76 98,70 NA NA 1 1,30 77 100,00 

Idosos E Dependentes 44 100,00 NA NA 0 0,00 44 100,00 



ANEXO 11 

Saúde do Adulto 8 100,00 NA NA 0 0,00 8 100,00 

Saúde Reprodutiva 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Adesão RT 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 

2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

S/Programa 103 68,67 NA NA 47 31,33 150 100,00 

Domicilio 11 78,57 NA NA 3 21,43 14 100,00 

Grupos de Risco 311 98,11 NA NA 6 1,89 317 100,00 

Idosos E Dependentes 22 100,00 NA NA 0 0,00 22 100,00 

Saúde do Adulto 6 100,00 NA NA 0 0,00 6 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Adesão 
Vacinação 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 8 100,00 NA NA 0 0,00 8 100,00 

S/Programa 732 90,04 NA NA 81 9,96 813 100,00 

Domicilio 7 77,78 NA NA 2 22,22 9 100,00 

Grupos de Risco 500 93,98 NA NA 32 6,02 532 100,00 

Idosos E Dependentes 192 100,00 NA NA 0 0,00 192 100,00 

Saúde do Adulto 680 100,00 NA NA 0 0,00 680 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 316 100,00 NA NA 0 0,00 316 100,00 

Saúde Reprodutiva 571 94,85 NA NA 31 5,15 602 100,00 

Amamentação 

S/Programa 52 21,31 NA NA 192 78,69 244 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde do Adulto 9 100,00 NA NA 0 0,00 9 100,00 
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Saúde Infanto Juvenil 59 67,82 NA NA 28 32,18 87 100,00 

Saúde Reprodutiva 105 48,61 NA NA 111 51,39 216 100,00 

Anquilose 

S/Programa 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Domicilio 13 81,25 NA NA 3 18,75 16 100,00 

Grupos de Risco 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Idosos E Dependentes 39 100,00 NA NA 0 0,00 39 100,00 

Saúde do Adulto 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Aspiração 

S/Programa 24 72,73 NA NA 9 27,27 33 100,00 

Domicilio 7 70,00 NA NA 3 30,00 10 100,00 

Grupos de Risco 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Idosos E Dependentes 6 75,00 NA NA 2 25,00 8 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 12 60,00 NA NA 8 40,00 20 100,00 

Auto controlo:  
Dor 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

S/Programa 8 30,77 NA NA 18 69,23 26 100,00 

Domicilio 6 75,00 NA NA 2 25,00 8 100,00 

Grupos de Risco 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Saúde do Adulto 0 0,00 NA NA 1 100,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
Intestinal 

S/Programa 16 100,00 NA NA 0 0,00 16 100,00 

Domicilio 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Idosos E Dependentes 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 
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Saúde Reprodutiva 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Auto controlo: 
incontinência 
urinaria 

S/Programa 11 68,75 NA NA 5 31,25 16 100,00 

Domicilio 9 90,00 NA NA 1 10,00 10 100,00 

Grupos de Risco 4 66,67 NA NA 2 33,33 6 100,00 

Idosos E Dependentes 21 100,00 NA NA 0 0,00 21 100,00 

Saúde do Adulto 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 9 90,00 NA NA 1 10,00 10 100,00 

Auto controlo: 
infecção 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 35 100,00 

NA NA 
0 0,00 35 100,00 

S/Programa 45 42,06 NA NA 62 57,94 107 100,00 

Domicilio 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Grupos de Risco 13 65,00 NA NA 7 35,00 20 100,00 

Idosos E Dependentes 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Saúde do Adulto 9 75,00 NA NA 3 25,00 12 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 6 100,00 NA NA 0 0,00 6 100,00 

Saúde Reprodutiva 51 89,47 NA NA 6 10,53 57 100,00 

Auto cuidado: 
Alimentar-se 

S/Programa 13 100,00 0 0,00 0 0,00 13 100,00 

Domicilio 87 90,63 0 0,00 9 9,38 96 100,00 

Grupos de Risco 11 84,62 0 0,00 2 15,38 13 100,00 

Idosos E Dependentes 40 97,56 0 0,00 1 2,44 41 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 
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Auto cuidado: 
Deambular 

S/Programa 23 92,00 0 0,00 2 8,00 25 100,00 

Domicilio 89 89,90 1 1,01 9 9,09 99 100,00 

Grupos de Risco 7 100,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 

Idosos E Dependentes 32 96,97 0 0,00 1 3,03 33 100,00 

Saúde do Adulto 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Auto cuidado: 
Higiene 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

S/Programa 50 96,15 0 0,00 2 3,85 52 100,00 

Domicilio 178 91,28 0 0,00 17 8,72 195 100,00 

Grupos de Risco 16 94,12 0 0,00 1 5,88 17 100,00 

Idosos E Dependentes 105 97,22 0 0,00 3 2,78 108 100,00 

Saúde do Adulto 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 18 94,74 0 0,00 1 5,26 19 100,00 

Saúde Reprodutiva 16 100,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

Auto cuidado: 
Posicionar-se 

Auto cuidado: 

Posicionar-se 

S/Programa 14 77,78 0 0,00 4 22,22 18 100,00 

Domicilio 98 81,67 2 1,67 20 16,67 120 100,00 

Grupos de Risco 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Idosos E Dependentes 48 96,00 0 0,00 2 4,00 50 100,00 

Auto cuidado: 
Transferir-se 

S/Programa 10 100,00 0 0,00 0 0,00 10 100,00 

Domicilio 85 94,44 0 0,00 5 5,56 90 100,00 

Grupos de Risco 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Idosos E Dependentes 18 81,82 0 0,00 4 18,18 22 100,00 

Saúde do Adulto 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 
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Auto cuidado: 
Uso WC 

S/Programa 7 100,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 

Domicilio 58 100,00 0 0,00 0 0,00 58 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Idosos E Dependentes 28 90,32 0 0,00 3 9,68 31 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Auto cuidado: 
vestuário 

S/Programa 19 100,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

Domicilio 103 95,37 0 0,00 5 4,63 108 100,00 

Grupos de Risco 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Idosos E Dependentes 24 96,00 0 0,00 1 4,00 25 100,00 

Saúde Reprodutiva 5 100,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 

Auto Vigilância 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 2 66,67 

NA NA 
1 33,33 3 100,00 

S/Programa 1359 77,44 NA NA 396 22,56 1755 100,00 

Domicilio 11 100,00 NA NA 0 0,00 11 100,00 

Grupos de Risco 357 83,61 NA NA 70 16,39 427 100,00 

Idosos E Dependentes 7 87,50 NA NA 1 12,50 8 100,00 

Saúde do Adulto 68 97,14 NA NA 2 2,86 70 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 7 87,50 NA NA 1 12,50 8 100,00 

Saúde Reprodutiva 1015 84,16 NA NA 191 15,84 1206 100,00 

Comp. adesão 
na Gravidez 

S/Programa 323 27,35 NA NA 858 72,65 1181 100,00 

Domicilio 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Grupos de Risco 6 100,00 NA NA 0 0,00 6 100,00 

Idosos E Dependentes 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Saúde do Adulto 48 94,12 NA NA 3 5,88 51 100,00 
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Saúde Infanto Juvenil 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Saúde Reprodutiva 941 63,15 NA NA 549 36,85 1490 100,00 

Desidratação 

S/Programa 20 44,44 NA NA 25 55,56 45 100,00 

Domicilio 11 68,75 NA NA 5 31,25 16 100,00 

Idosos E Dependentes 23 92,00 NA NA 2 8,00 25 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 12 92,31 NA NA 1 7,69 13 100,00 

Dor 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

S/Programa 21 100,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00 

Domicilio 6 85,71 1 14,29 0 0,00 7 100,00 

Grupos de Risco 14 100,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00 

Idosos E Dependentes 11 100,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 

Saúde do Adulto 12 100,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Saúde Reprodutiva 6 100,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Expectorar 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

S/Programa 5 55,56 0 0,00 4 44,44 9 100,00 

Domicilio 21 91,30 0 0,00 2 8,70 23 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Idosos E Dependentes 24 92,31 0 0,00 2 7,69 26 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
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Gestão RT 

Controlo de doenças 
Infecciosas... 13 100,00 

NA NA 
0 0,00 13 100,00 

S/Programa 1123 61,81 NA NA 694 38,19 1817 100,00 

Domicilio 67 76,14 NA NA 21 23,86 88 100,00 

Grupos de Risco 1667 74,85 NA NA 560 25,15 2227 100,00 

Idosos E Dependentes 76 91,57 NA NA 7 8,43 83 100,00 

Saúde do Adulto 33 91,67 NA NA 3 8,33 36 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 36 75,00 NA NA 12 25,00 48 100,00 

Saúde Reprodutiva 69 58,97 NA NA 48 41,03 117 100,00 

Maceração 

S/Programa 33 91,67 NA NA 3 8,33 36 100,00 

Domicilio 27 84,38 NA NA 5 15,63 32 100,00 

Grupos de Risco 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 

Idosos E Dependentes 68 95,77 NA NA 3 4,23 71 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 41 100,00 NA NA 0 0,00 41 100,00 

Saúde Reprodutiva 8 100,00 NA NA 0 0,00 8 100,00 

Obstipação 

S/Programa 42 68,85 NA NA 19 31,15 61 100,00 

Domicilio 9 100,00 NA NA 0 0,00 9 100,00 

Grupos de Risco 18 100,00 NA NA 0 0,00 18 100,00 

Idosos E Dependentes 37 94,87 NA NA 2 5,13 39 100,00 

Saúde do Adulto 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 53 92,98 NA NA 4 7,02 57 100,00 

Saúde Reprodutiva 44 88,00 NA NA 6 12,00 50 100,00 

Papel Parental 
S/Programa 327 41,29 NA NA 465 58,71 792 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 
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Saúde do Adulto 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 805 68,39 NA NA 372 31,61 1177 100,00 

Saúde Reprodutiva 60 90,91 NA NA 6 9,09 66 100,00 

Papel PC 

S/Programa 8 100,00 NA NA 0 0,00 8 100,00 

Domicilio 11 73,33 NA NA 4 26,67 15 100,00 

Grupos de Risco 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Idosos E Dependentes 21 100,00 NA NA 0 0,00 21 100,00 

Saúde do Adulto 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Paternidade 
S/Programa 10 66,67 NA NA 5 33,33 15 100,00 

Saúde Reprodutiva 83 74,77 NA NA 28 25,23 111 100,00 

Pé Equino 
S/Programa 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Domicilio 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Planeamento 
Familiar 

S/Programa 159 70,67 NA NA 66 29,33 225 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 63 91,30 NA NA 6 8,70 69 100,00 

Queda 

S/Programa 18 81,82 NA NA 4 18,18 22 100,00 

Domicilio 71 66,36 NA NA 36 33,64 107 100,00 

Grupos de Risco 8 88,89 NA NA 1 11,11 9 100,00 

Idosos E Dependentes 31 93,94 NA NA 2 6,06 33 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 5 83,33 NA NA 1 16,67 6 100,00 

Stress 
prestador 

S/Programa 25 96,15 NA NA 1 3,85 26 100,00 

Domicilio 41 73,21 NA NA 15 26,79 56 100,00 
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Cuidados Grupos de Risco 5 83,33 NA NA 1 16,67 6 100,00 

Idosos E Dependentes 76 98,70 NA NA 1 1,30 77 100,00 

Saúde do Adulto 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Reprodutiva 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Úlcera de 
pressão 

S/Programa 140 93,33 1 0,67 9 6,00 150 100,00 

Domicilio 174 80,93 1 0,47 40 18,60 215 100,00 

Grupos de Risco 39 100,00 0 0,00 0 0,00 39 100,00 

Idosos E Dependentes 470 96,71 0 0,00 16 3,29 486 100,00 

Saúde do Adulto 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 

Uso 
contraceptivos 

S/Programa 239 92,28 NA NA 20 7,72 259 100,00 

Grupos de Risco 18 90,00 NA NA 2 10,00 20 100,00 

Idosos E Dependentes 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde do Adulto 49 100,00 NA NA 0 0,00 49 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 37 90,24 NA NA 4 9,76 41 100,00 

Saúde Reprodutiva 625 90,98 NA NA 62 9,02 687 100,00 

RT – Regime Terapêutico. PC – Prestador de Cuidados. Comp. adesão na Gravidez – Comportamento de Adesão (durante a Gravidez. NA – 

Não Aplicável 

 

Agregação por Dimensões dos cuidados: 

Por Tipo de Unidade: 
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Dimensão / Tipo Unidade Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

Adaptação n % n % n % N % 

C 476 80,81 NA NA 113 19,19 589 100,00 

H 107 66,46 NA NA 54 33,54 161 100,00 

Adesão n % n % n % N % 

C 9377 80,93 NA NA 2209 19,07 11586 100,00 

H 1609 70,23 NA NA 682 29,77 2291 100,00 

Aprendizagem Capacidades Cliente n % n % n % N % 

C 978 79,84 NA NA 247 20,16 1225 100,00 

H 540 81,69 NA NA 121 18,31 661 100,00 

Aprendizagem Capacidades Pais n % n % n % N % 

C 136 57,63 NA NA 100 42,37 236 100,00 

H 107 58,79 NA NA 75 41,21 182 100,00 

Aprendizagem Capacidades PC n % n % n % N % 

C 146 85,88 NA NA 24 14,12 170 100,00 

H 252 68,85 NA NA 114 31,15 366 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Cliente n % n % n % N % 

C 6923 67,50 NA NA 3333 32,50 10256 100,00 

H 2420 81,56 NA NA 547 18,44 2967 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Pais n % n % n % N % 

C 1302 54,43 NA NA 1090 45,57 2392 100,00 

H 977 79,30 NA NA 255 20,70 1232 100,00 

Aprendizagem Cognitiva PC n % n % n % N % 
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C 251 70,51 NA NA 105 29,49 356 100,00 

H 389 60,97 NA NA 249 39,03 638 100,00 

Auto cuidado n % n % n % N % 

C 1223 92,79 3 0,23 92 6,98 1318 100,00 

H 26173 88,06 392 1,32 3157 10,62 29722 100,00 

Parentalidade n % n % n % N % 

C 319 46,71 NA NA 364 53,29 683 100,00 

H 488 71,55 NA NA 194 28,45 682 100,00 

Prevenção Complicações n % n % n % N % 

C 859 90,61 NA NA 89 9,39 948 100,00 

H 6454 55,95 NA NA 5081 44,05 11535 100,00 

C – Centro de Saúde; H –Hospital. RT – Regime Terapêutico. PC – Prestador de Cuidados. NA – Não Aplicável 

 

Por Domínios de assistência hospitalar: 

Dimensão / Domínio Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

Adaptação n % n % n % N % 

Adulto 82 60,74 NA NA 53 39,26 135 100,00 

Criança 1 50,00 NA NA 1 50,00 2 100,00 

Mulher 24 100,00 NA NA 0 0,00 24 100,00 

Adesão n % n % n % N % 

Adulto 1479 68,98 NA NA 665 31,02 2144 100,00 

Criança 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 
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Mulher 125 88,03 NA NA 17 11,97 142 100,00 

Aprendizagem Capacidades Cliente n % n % n % N % 

Adulto 510 81,34 NA NA 117 18,66 627 100,00 

Criança 5 55,56 NA NA 4 44,44 9 100,00 

Mulher 25 100,00 NA NA 0 0,00 25 100,00 

Aprendizagem Capacidades Pais n % n % n % N % 

Criança 72 70,59 NA NA 30 29,41 102 100,00 

Mulher 35 43,75 NA NA 45 56,25 80 100,00 

Aprendizagem Capacidades PC n % n % n % N % 

Adulto 252 68,85 NA NA 114 31,15 366 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Cliente n % n % n % N % 

Adulto 2105 79,55 NA NA 541 20,45 2646 100,00 

Criança 18 81,82 NA NA 4 18,18 22 100,00 

Mulher 297 99,33 NA NA 2 0,67 299 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Pais n % n % n % N % 

Adulto 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Criança 542 82,75 NA NA 113 17,25 655 100,00 

Mulher 434 75,35 NA NA 142 24,65 576 100,00 

Aprendizagem Cognitiva PC n % n % n % N % 

Adulto 384 60,66 NA NA 249 39,34 633 100,00 

Mulher 5 100,00 NA NA 0 0,00 5 100,00 

Auto cuidado n % n % n % N % 

Adulto 25054 88,75 392 1,39 2784 9,86 28230 100,00 

Criança 8 66,67 0 0,00 4 33,33 12 100,00 
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Mulher 1111 75,07 0 0,00 369 24,93 1480 100,00 

Parentalidade n % n % n % N % 

Criança 19 79,17 NA NA 5 20,83 24 100,00 

Mulher 469 71,28 NA NA 189 28,72 658 100,00 

Prevenção de complicações n % n % n % N % 

Adulto 6030 58,32 NA NA 4309 41,68 10339 100,00 

Criança 189 24,97 NA NA 568 75,03 757 100,00 

Mulher 235 53,53 NA NA 204 46,47 439 100,00 

RT – Regime Terapêutico. PC – Prestador de Cuidados. NA – Não Aplicável 

 

Por Programas de Saúde: 

Dimensão / Programa de Saúde Valor 1 Valor 2 Valor 3 Total 

Adaptação n % n % n % N % 

Controlo de doenças Infecciosas... 37 100,00 NA NA 0 0,00 37 100,00 

S/Programa 142 61,74 NA NA 88 38,26 230 100,00 

Domicilio 39 90,70 NA NA 4 9,30 43 100,00 

Grupos de Risco 96 90,57 NA NA 10 9,43 106 100,00 

Idosos E Dependentes 71 100,00 NA NA 0 0,00 71 100,00 

Saúde do Adulto 19 82,61 NA NA 4 17,39 23 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 7 100,00 NA NA 0 0,00 7 100,00 

Saúde Reprodutiva 65 90,28 NA NA 7 9,72 72 100,00 
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Adesão n % n % n % N % 

Controlo de doenças Infecciosas... 25 96,15 NA NA 1 3,85 26 100,00 

S/Programa 3317 73,14 NA NA 1218 26,86 4535 100,00 

Domicilio 96 78,69 NA NA 26 21,31 122 100,00 

Grupos de Risco 2835 80,93 NA NA 668 19,07 3503 100,00 

Idosos E Dependentes 297 97,38 NA NA 8 2,62 305 100,00 

Saúde do Adulto 787 99,37 NA NA 5 0,63 792 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 360 96,51 NA NA 13 3,49 373 100,00 

Saúde Reprodutiva 1660 86,01 NA NA 270 13,99 1930 100,00 

Aprendizagem Capacidades Cliente n % n % n % N % 

Controlo de doenças Infecciosas... 4 100,00 NA NA 0 0,00 4 100,00 

S/Programa 508 76,28 NA NA 158 23,72 666 100,00 

Domicilio 16 94,12 NA NA 1 5,88 17 100,00 

Grupos de Risco 135 79,88 NA NA 34 20,12 169 100,00 

Idosos E Dependentes 23 82,14 NA NA 5 17,86 28 100,00 

Saúde do Adulto 17 89,47 NA NA 2 10,53 19 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 11 100,00 NA NA 0 0,00 11 100,00 

Saúde Reprodutiva 264 84,89 NA NA 47 15,11 311 100,00 

Aprendizagem Capacidades Pais n % n % n % N % 

S/Programa 35 34,31 NA NA 67 65,69 102 100,00 

Idosos E Dependentes 1 50,00 NA NA 1 50,00 2 100,00 

Saúde do Adulto 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 87 78,38 NA NA 24 21,62 111 100,00 
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Saúde Reprodutiva 11 57,89 NA NA 8 42,11 19 100,00 

Aprendizagem Capacidades PC n % n % n % N % 

S/Programa 24 88,89 NA NA 3 11,11 27 100,00 

Domicilio 66 80,49 NA NA 16 19,51 82 100,00 

Grupos de Risco 12 92,31 NA NA 1 7,69 13 100,00 

Idosos E Dependentes 41 91,11 NA NA 4 8,89 45 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 3 100,00 NA NA 0 0,00 3 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Cliente n % n % n % N % 

Controlo de doenças Infecciosas... 51 98,08 NA NA 1 1,92 52 100,00 

S/Programa 2231 54,08 NA NA 1894 45,92 4125 100,00 

Domicilio 80 66,67 NA NA 40 33,33 120 100,00 

Grupos de Risco 1829 75,73 NA NA 586 24,27 2415 100,00 

Idosos E Dependentes 135 91,22 NA NA 13 8,78 148 100,00 

Saúde do Adulto 169 94,41 NA NA 10 5,59 179 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 112 84,85 NA NA 20 15,15 132 100,00 

Saúde Reprodutiva 2316 75,07 NA NA 769 24,93 3085 100,00 

Aprendizagem Cognitiva Pais n % n % n % N % 

S/Programa 346 36,65 NA NA 598 63,35 944 100,00 

Domicilio 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Grupos de Risco 2 100,00 NA NA 0 0,00 2 100,00 

Idosos E Dependentes 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde do Adulto 11 100,00 NA NA 0 0,00 11 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 790 67,35 NA NA 383 32,65 1173 100,00 

Saúde Reprodutiva 150 57,92 NA NA 109 42,08 259 100,00 
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Aprendizagem Cognitiva PC n % n % n % N % 

S/Programa 35 76,09 NA NA 11 23,91 46 100,00 

Domicilio 70 49,30 NA NA 72 50,70 142 100,00 

Grupos de Risco 29 93,55 NA NA 2 6,45 31 100,00 

Idosos E Dependentes 102 85,71 NA NA 17 14,29 119 100,00 

Saúde do Adulto 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 12 85,71 NA NA 2 14,29 14 100,00 

Saúde Reprodutiva 2 66,67 NA NA 1 33,33 3 100,00 

Auto cuidado n % n % n % N % 

Controlo de doenças Infecciosas... 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

S/Programa 136 94,44 0 0,00 8 5,56 144 100,00 

Domicilio 698 91,12 3 0,39 65 8,49 766 100,00 

Grupos de Risco 41 93,18 0 0,00 3 6,82 44 100,00 

Idosos E Dependentes 295 95,16 0 0,00 15 4,84 310 100,00 

Saúde do Adulto 5 100,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 22 95,65 0 0,00 1 4,35 23 100,00 

Saúde Reprodutiva 23 100,00 0 0,00 0 0,00 23 100,00 

Parentalidade n % n % n % N % 

S/Programa 62 23,94 NA NA 197 76,06 259 100,00 

Grupos de Risco 1 100,00 NA NA 0 0,00 1 100,00 

Saúde do Adulto 9 100,00 NA NA 0 0,00 9 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 59 67,82 NA NA 28 32,18 87 100,00 

Saúde Reprodutiva 188 57,49 NA NA 139 42,51 327 100,00 

Prevenção de complicações n % n % n % N % 
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S/Programa 153 88,95 NA NA 19 11,05 172 100,00 

Domicilio 199 79,92 NA NA 50 20,08 249 100,00 

Grupos de Risco 40 97,56 NA NA 1 2,44 41 100,00 

Idosos E Dependentes 387 96,75 NA NA 13 3,25 400 100,00 

Saúde do Adulto 7 100,00 NA NA 0 0,00 7 100,00 

Saúde Infanto Juvenil 44 93,62 NA NA 3 6,38 47 100,00 

Saúde Reprodutiva 29 90,63 NA NA 3 9,38 32 100,00 

RT – Regime Terapêutico. PC – Prestador de Cuidados. NA – Não Aplicável. 
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Anexo 12 – Resultados no teste U Mann – Withney para (a evolução) dos cinco Diagnósticos de enfermagem mais frequentes, em função do sexo 

dos clientes. 

Centro de Saúde: 

Diagnósticos Enfermagem 

Sexo  

Masc. - Mean rank Fem. - Mean rank p 

Adesão à Vacinação, não demonstrada 1541,51 1594,69 <0,001* 

Conhecimento sobre Auto vigilância, não demonstrado 917,66 941,67 0,416 

Conhecimento sobre hábitos alimentares (Gestão do RT) , não demonstrado 791,01 781,53 0,631 

Aprendizagem de capacidades para proceder à Auto vigilância, não demonstrada 570,75 506,19 0,006* 

Conhecimento sobre hábitos de exercício (Gestão do RT), não demonstrado 498,55 473,76 0,112 

* - Com significado estatístico    

 

Hospital: 

Diagnósticos Enfermagem 

Sexo 

Masc. - Mean rank Fem. - Mean rank p 

Dependência no Auto cuidado: Higiene 4120,94 4227,65 0,001 

Dependência no Auto cuidado: Uso do sanitário 3200,60 3332,35 <0,001* 

Dor 2760,58 2980,68 <0,001* 

Dependência no Alimentar-se 1933,79 1949,98 0,404 

Risco de Obstipação 1754,42 1806,33 0,063 

* - Com significado estatístico 
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Anexo 13 – Resultados do estudo da correlação entre as variáveis (evolução) Diagnóstico Enfermagem / N.º contactos (CS) ou N.º dias de 

internamento (H); e Diagnóstico / Idade, através do coeficiente de correlação de Spearman 

 

 

 

Diagnóstico / N.º contactos e Idade 

Cinco diagnósticos de enfermagem mais frequentes no Centro de Saúde: 

Diagnóstico Enfermagem N 
vs. N.º Contactos vs. Idade 

rho Spearman p rho Spearman p 

Adesão à Vacinação, não demonstrada 3152 -0,065 <0,001* 0,046 0,01* 

Conhecimento sobre Auto vigilância, não demonstrado 1878 -0,090 <0,001* 0,080 0,001* 

Conhecimento sobre hábitos alimentares (Gestão do RT) , não demonstrado 1569 -0,246 <0,001* -0,036 0,153 

Aprendizagem de capacidades para proceder à Auto vigilância, não demonstrada 1022 -0,080 0,01* 0,032 0,310 

Conhecimento sobre hábitos de exercício (Gestão do RT), não demonstrado 964 -0,289 <0,001* -0,048 0,140 

RT – Regime Terapêutico; * - Com significado estatístico 

 

 

 

 



ANEXO 13 

 

 

 

Diagnóstico / N.º dias de internamento e Idade 

Cinco diagnósticos de enfermagem mais frequentes no Hospital: 

 

Diagnóstico Enfermagem N 
vs. N.º dias Internamento vs. Idade 

rho Spearman p rho Spearman p 

Dependência no Auto cuidado: Higiene 8346 0,043 <0,001* -0,103 <0,001* 

Dependência no Auto cuidado: Uso do sanitário 6531 0,004 0,755 -0,098 <0,001* 

Dor 5735 0,062 <0,001* -0,022 0,102 

Dependência no Alimentar-se 3882 0,072 <0,001* -0,046 0,004* 

Risco de Obstipação 3554 -0,047 0,005* -0,089 <0,001* 

* - Com significado estatístico 

 

 

 

 


