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Proposta de um Instrumento para Registo de Dados Clínicos 

- Caracterização da Condição de Saúde do Adulto e do Idoso - 

 

O grupo de trabalho:  

Fernando Petronilho, enfermeiro e professor adjunto ESE – Universidade do Minho  

Manuela Machado, enfermeira e professora adjunta ESE – Universidade do Minho. 

 

Nota Explicativa 

No processo de aprendizagem em contexto clínico, os estudantes de enfermagem necessitam de 

reflectir e documentar o processo de tomada de decisão (juízo clínico) decorrente da sua relação de 

cuidados. Neste continuum, habitualmente denominado por Processo de Enfermagem desde os anos 50, 

é fundamental que o estudante seja capaz de identificar um conjunto de dados clínicos (sinais, sintomas 

e comportamentos) que lhe permita caracterizar a condição de saúde do cliente com o maior rigor 

possível do ponto de vista da resposta humana às transições decorrentes de processos de saúde - 

doença ou de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida. Esta fase, habitualmente denominamos por 

Avaliação Inicial e é determinante, à posteriori, para o planeamento das terapêuticas de enfermagem a 

implementar, por forma a influenciar positivamente a saúde do cliente (os resultados). 

Actualmente, o conhecimento disciplinar já disponibiliza aos enfermeiros um conjunto de 

instrumentos/escalas que contém dados com utilidade clínica para monitorizar a condição de saúde do 

cliente face a um conjunto de focos de atenção (ex. escala de monitorização do risco de úlcera de 

pressão, da dispneia, do risco de queda, do equilíbrio corporal, do nível de consciência, da força 

muscular, do autocuidado, da ansiedade, do bem estar espiritual, etc.) cuja utilização, o modelo 

actualmente utilizado pelos estudantes de enfermagem em contexto clínico, denominado por Padrão de 

Documentação dos Cuidados de Enfermagem, não prevê.  

O próprio Sistema de Informação em Enfermagem utilizado nos diferentes contextos da prática pelos 

enfermeiros – denominado Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE) - e, por consequência, 

também disponível aos estudantes de enfermagem em ensino clínico/estágio, sob a supervisão 

daqueles, não promove (por omissão de dados clínicos) a apropriação e o necessário treino de 

competências por parte dos estudantes na identificação desses mesmos dados necessários à decisão 

sobre o diagnóstico de enfermagem, uma vez que, verificamos um enorme vazio na parametrização dos 

conteúdos disponíveis referentes aos dados de actividade diagnóstica. Ou seja, reportamo-nos aos 

dados clínicos que o enfermeiro observa (pela monitorização, vigilância, supervisão, …), e que a partir da 

sua análise e interpretação infere o diagnóstico de enfermagem. Como sabemos, o que não está 

disponível para possível utilização, com menor probabilidade é matéria de reflexão e, por consequência, 

com menor probabilidade é utilizado como suporte ao processo de tomada de decisão clínica e, no 
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limite, pode comprometer a qualidade dos cuidados prestados e, na perspectiva do estudante, a sua 

aprendizagem. 

Sendo consensual que esta 1ª etapa do processo de enfermagem é decisiva para a concepção, 

planeamento, implementação e avaliação dos cuidados, o que lhe acrescenta qualidade, torna-se 

também fundamental para o processo de construção do cuidado por parte do estudante, que conheça e 

treine, preferencialmente em contexto de acção, mas também na prática simulada, esses mesmos 

instrumentos de avaliação, construídos a partir da melhor evidência científica e numa perspectiva de 

enfermagem. 

Hoje, também temos a convicção que é absolutamente decisivo para a qualidade dos cuidados de 

enfermagem (por via da profissão) e para o desenvolvimento disciplinar (por via da investigação) o 

desafio que se coloca aos enfermeiros de serem capazes de construir para utilizar na relação de 

cuidados, instrumentos de avaliação que contenham sínteses informativas (dados clínicos) que lhes 

permitam, com rigor, descrever ao pormenor a condição de saúde do cliente na perspectiva das 

características definidoras (sinais, sintomas e comportamentos) que estão associadas a cada resposta 

humana resultante de processos de saúde-doença e/ou de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, 

permitindo, deste modo, inferir e enunciar o diagnóstico de enfermagem. Por ventura, este processo 

torna os enfermeiros na sua acção profissional distintos dos restantes profissionais na área da saúde, a 

partir do cuidado ao mesmo objecto de intervenção – o ser humano.  

Daí, surge o estímulo para a realização deste trabalho, uma vez que entendemos, por um lado, que 

alguns dos instrumentos/escalas utilizados pelos enfermeiros na sua prática clínica revelam-se pouco 

úteis na perspectiva de uma enfermagem avançada, uma vez que não aprofundam suficientemente a 

natureza específica do cuidado de enfermagem, ajudando mesmo, em muitas situações a promover a 

indefinição sobre o objecto de intervenção dos enfermeiros. Por outro lado, muitos dos instrumentos 

que já existem e validados para a população portuguesa através de percursos de investigação, 

independentemente de poderem ou não ser os mais adequados para a caracterização da condição de 

saúde do cliente são muito pouco utilizados na(s) prática(s), o que, na nossa opinião, não favorece a 

profissionalização do cuidado de enfermagem e assim, o reconhecimento da sua utilidade por parte da 

sociedade. 

Do exposto, temos vindo há algum tempo a reflectir sobre a necessidade de desenvolver uma 

ferramenta de trabalho facilitadora do desenvolvimento de um perfil de competências nos estudantes 

no sentido de uma enfermagem com mais enfermagem, uma vez que, a partir das nossas reflexões, há 

uma manifesta insatisfação relativamente às competências demonstradas pelos alunos (quer da 

graduação quer da pós graduação), fundamentalmente no que diz respeito à avaliação da condição de 

saúde do cliente, mesmo que esta insatisfação resulte de uma avaliação meramente empírica, mas que 

nos parece suficiente para manifestarmos e partilharmos esta preocupação. 
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Este instrumento, de forma intencional foi construído a partir de um paradigma muito centrado na 

avaliação do potencial do cliente face aos diferentes focos de atenção em detrimento de um paradigma 

demasiado centrado nas necessidades identificadas, o que nos parece também promover uma evolução 

na forma de olhar os conceitos de Pessoa, Saúde e Cuidados de Enfermagem (três conceitos meta 

paradigmáticos da disciplina). Desta forma, em parte, fica aqui também a justificação sobre a nossa 

opção pela utilização sistemática dos juízos diagnósticos – Potencial para o Desenvolvimento e Actual – 

ao longo deste trabalho, com especial enfoque quando estamos perante focos de atenção no domínio 

dos processos intencionais (ex. autocontrolo, autocuidado, papel de prestador de cuidados), onde 

também nos ancoramos na Teoria do Autocuidado de Orem (2001). 

Potencial de Desenvolvimento é definido como a “capacidade para melhorar, possuir a capacidade de 

crescimento e posterior desenvolvimento” e Actual significa “Presente ou real” (CIPE Versão 1, 2005). 

Portanto, do ponto de vista do processo de cuidados, as intervenções de enfermagem devem influenciar 

a condição de saúde do cliente no sentido de fazer evoluir o seu potencial - potencial para o 

desenvolvimento - face aos diferentes focos de atenção para a condição real – actual - coincidindo este 

status de diagnóstico com a resolução do problema de saúde. 

Temos a consciência e a convicção que a capacidade e a competência demonstrada pelo enfermeiro na 

avaliação do potencial do cliente face aos processos de transição, independentemente da sua natureza, 

e que requerem a necessária adaptação, constitui-se como um factor decisivo no desenvolvimento da 

enfermagem enquanto profissão útil na área da saúde.  

Daí, a utilização de escalas/instrumentos de avaliação de forma sistemática deve constituir-se como um 

hábito incorporado na prática clínica, permitindo a melhor e mais objectiva descrição da condição de 

saúde do cliente (traduzido pelo diagnóstico de enfermagem diferencial), o planeamento das 

intervenções de enfermagem mais específicas (onde deve estar explicita a intencionalidade da acção) e, 

a medição do diagnóstico após a execução das intervenções (traduzido pelo resultado de enfermagem).  

Referimo-nos anteriormente à Teoria do Autocuidado (Orem, 2001) como linha orientadora deste 

documento. Gostaríamos também de referir a Teoria das Transições de Meleis (2010) como referencial 

teórico e que se ajusta bem à disciplina de enfermagem, onde se refere que a qualidade dos cuidados 

exige um corpo de conhecimentos de enfermagem que reflicta as experiências e as respostas das 

populações às transições. Torna-se muito importante em todo este processo as terapêuticas de 

enfermagem. Assim, o desafio para os enfermeiros é compreenderem os processos de transição e 

desenvolver terapêuticas efectivas que ajudem a recuperar o equilíbrio e o bem-estar, consonantes com 

o projecto de saúde individual.  

Deste modo, esta teoria ajudou-nos a suportar este trabalho. As suas três dimensões principais 1) 

natureza da transição (ex. saúde-doença, situacional, desenvolvimento, …) 2) factores facilitadores e 

inibidores da transição (ex. as crenças, a aceitação da nova condição de saúde, o suporte percepcionado, 
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a preparação e o conhecimento/capacidade, …) e 3) padrões de resposta - os indicadores de processo e 

de resultado (ex. mestria do cliente ou do MFPC, …) estão reflectidas e operacionalizadas na construção 

deste instrumento. 

Fizemos o esforço de procurar na literatura a evidência científica mais actual, mais adequada e 

disponível (com as devidas limitações que assumimos) e gostaríamos de destacar a Classificação dos 

resultados de Enfermagem (NOC, 2008) que entendemos ser um referencial teórico para a enfermagem 

e que, também, nos ajudou muito na orientação dada a este trabalho. A NOC foi desenvolvida por um 

grupo de enfermeiros investigadores da Universidade Iowa (E.U.A.) no início dos anos 90 e já conta com 

várias edições publicadas com o objectivo de se proceder à actualização e evolução dos conceitos. Esta 

classificação incorpora uma listagem de resultados de enfermagem com enorme utilidade para a 

profissão, ajudando na caracterização da condição de saúde do cliente/família/comunidade, incluindo 

na sua matriz: um nome identificador para cada foco de atenção, uma definição e um conjunto de 

indicadores (critérios de diagnóstico) que descrevem a condição de saúde do doente face a esse mesmo 

foco de atenção. Recomendamos…  

Fazendo uma breve referência à estrutura do instrumento, este inicia-se pela caracterização sócio-

demográfica do cliente/família; a descrição dos hábitos de vida, sendo estes o conjunto de acções ou 

actividades seguidas com regularidade no dia-a-dia e que influenciam de forma decisiva a saúde dos 

cidadãos; a avaliação dos processos corporais, tornando-se relevante a identificação do(s) seu(s) 

compromisso(s); a avaliação do processo psicológico e espiritual, como dimensões da saúde com 

enorme impacto nas disposições tomadas pelo cidadão face à necessidade de adoptar comportamentos 

adequados promotores de saúde e bem-estar e, por último, a dimensão do autocuidado, como 

actividade iniciada pelo próprio, também no domínio do comportamento e que, na nossa perspectiva e 

de acordo com a teoria de enfermagem ao longo dos tempos, a área mais consensual do exercício 

profissional dos enfermeiros. Sabemos a crescente relevância desta área face às características sócio-

demográficas e de saúde da população mundial com particular destaque nos países mais desenvolvidos 

onde o envelhecimento exponencial da população, traduzido, por exemplo, pelo inevitável 

aparecimento das limitações ao nível dos processos corporais ao longo do tempo; ao aumento do 

número de cidadãos com doença crónica em que se torna fundamental a sua capacidade para gerir a 

doença e, na ausência de potencial do próprio, a necessidade de promover o exercício adequado do 

papel de cuidadores nos restantes membros da família. Tentámos utilizar o máximo de escalas que são 

apresentadas em Anexos. 

Uma particular explicação sobre a forma como está estruturado no documento a dimensão do 

autocuidado e a gestão do regime terapêutico (embora consideramos que esta é uma dimensão que 

pertence também ao autocuidado…como actividade iniciada pelo próprio), por considerarmos, como já 

referimos, uma dimensão tão importante para a enfermagem e para os cidadãos, como beneficiários 

dos cuidados. Assim, para cada foco diferencial (ex. autocuidado:higiene, alimentar-se, transferir-se, 
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regime medicamentoso, padrão alimentar ou ingestão de líquidos), num 1º momento é pedido ao 

estudante que faça a avaliação do potencial do cliente face a um conjunto de critérios de 

diagnóstico/indicadores relacionados com esse mesmo foco, a partir dos quais permite-lhe inferir o 

nível de dependência no autocuidado (correspondendo esta avaliação ao 2º momento). Num 3º 

momento, apresentamos o conjunto de produtos de apoio/ajudas técnicas específicas e adequadas 

promotoras de ganhos em independência nesse mesmo autocuidado. Quando indicado 

(frequentemente nas situações de ausência de potencial do cliente), numa lógica idêntica ao que é 

pedido no 1º momento, avalia-se o potencial do membro da família prestador de cuidados (MFPC) face 

a um conjunto de critérios de diagnósticos/indicadores onde o estudante pode inferir o seu nível de 

adequação no desempenho do papel. E assim se procede para todos os domínios do autocuidado e da 

gestão do regime terapêutico (denominado capacidade para gerir o regime (CIPE Versão 1, 2005)). 

O instrumento está muito focalizado no adulto e no idoso (etapas bem definidas do ciclo vital) e foi 

pensado para ser utilizado em contexto hospitalar e em contexto domiciliário. Está estruturado para 

dois momentos de avaliação, o que nos permite avaliar a evolução da condição de saúde do cliente, 

numa perspectiva longitudinal (ao longo do tempo). Em contexto hospitalar, o primeiro momento de 

avaliação, idealmente, deve coincidir com o momento de admissão do cliente/família na instituição de 

saúde; o segundo momento, idealmente, deve coincidir com o momento da alta hospitalar. Por sua vez, 

em contexto domiciliário (na comunidade), o primeiro momento de avaliação, idealmente, deve 

coincidir com o 1º contacto do estudante com o cliente/família; o segundo momento, idealmente, deve 

coincidir com o último contacto do estudante com o cliente/família. 

Reforçando a finalidade deste trabalho, pretende contribuir para o desenvolvimento de um perfil de 

competências do estudante de enfermagem de acordo com a missão da escola e, assim, que lhe 

permita, no futuro, como profissional, constituir-se como um referencial dentro de uma equipa de 

saúde na tomada de decisão clínica sobre os cuidados de enfermagem que contribuem para a melhor 

resposta possível aos actuais desafios em saúde dos cidadãos, para que, entre outros objectivos, os 

cuidados de enfermagem persistentemente não fiquem invisíveis ao longo dos tempos, porque também 

não temos sido capazes de os evidenciar…  

Este instrumento não pretende substituir, na totalidade, o Padrão de Documentação utilizado em ensino 

clínico, porque não se trata de um repositório de informação para ser utilizado continuamente ao longo 

dos turnos e dos dias, uma vez que, como já explicamos, apenas se refere a dois momentos de avaliação 

– coincidindo com o início e com o fim da relação de cuidados do estudante perante cada cliente/família 

– pelo que a sua utilização exclusiva torna-se claramente insuficiente para a reflexão na acção e sobre a 

acção dos estudantes no que diz respeito ao processo de cuidados, no espaço e no tempo que medeia 

estes dois momentos de avaliação. Até porque, este instrumento apenas se refere a dois elementos 

básicos do processo de cuidados: o diagnóstico e o resultado de enfermagem, omitindo as intervenções 

de enfermagem (3º elemento básico do processo de cuidados).  
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Este documento foi também pensado para se constituir como um instrumento válido para a recolha de 

dados numa perspectiva de investigação em cuidados de enfermagem, o que também nos motivou 

muito….e, assim, está construído por forma a poder ser utilizado pelo Núcleo de Investigação. Como 

resultado de muita reflexão da nossa parte durante a sua construção (algo inevitável nos processos 

desta natureza), também entendemos que este instrumento de trabalho tem potencial para 

(re)direccionar alguns dos conteúdos temáticos que constituem o currículo escolar, acrescentando-lhe 

mais valor…algo que poderemos pensar em tempo oportuno…. 

Por último, este instrumento que apresentamos apenas significa um ponto de partida, pelo que 

disponibilizamo-nos para a clarificação da sua operacionalização (ex. na utilização das diferentes 

escalas) e contamos com a análise crítica de todos os intervenientes (estudantes, tutores e docentes) no 

sentido de fazer evoluir o instrumento, conferindo-lhe maior utilidade para a aprendizagem do 

estudante e posterior desenvolvimento profissional….portanto, está tudo em aberto… o que também 

caracteriza a actividade cognitiva humana.  

 

Braga, Março de 2011, 
   
    

 


