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APRESENTAÇÃO

Caros profissionais,

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren-MG, a fim de
nortear os profissionais de Enfermagem na prática cotidiana dos serviços de saúde,
elaborou o Guia de Orientações para Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção
Primária à Saúde.

Neste Guia, o profissional de Enfermagem terá acesso, de forma sucinta e
objetiva, às diversas publicações dos órgãos envolvidos com a saúde pública em
nosso país. Desta forma, acreditamos que este material contribuirá para facilitar a
implementação de iniciativas simples e resolutivas que se encaixam nas carências
da saúde brasileira.

No contexto da sua missão precípua de fiscalizar e disciplinar o exercício
da Enfermagem, o Coren-MG por meio de sua Diretoria e Plenário, compreende a
necessidade de estabelecer parceria com o profissional no sentido de viabilizar
a superação das dificuldades enfrentadas diariamente pelos trabalhadores da
Enfermagem.

Respeitando os ditames legais e as peculiaridades de cada região do nosso
estado, acreditamos na viabilidade de ações que concretamente promovam melhoria
nas condições de saúde da população a partir da atuação de profissionais de
Enfermagem que conhecem e aplicam os recursos existentes para o êxito das políticas
públicas.

Com a ampla divulgação deste Guia, o Coren-MG reafirma seu desejo de
contribuir com a categoria na ampliação e multiplicação do conhecimento bem como
na melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados à população e na valorização
do exercício da Enfermagem.

Enfº. Marcos Rubio
Coren-MG 56.684
Presidente
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COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

PREFÁCIO
O Guia de Orientações para Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde é uma produção da Câmara Técnica do Conselho Regional
de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), áreas temáticas – Atenção Primária
à Saúde (APS) e Sistematização da Assistência de Enfermagem, com o objetivo
de subsidiar os profissionais de enfermagem na condução das Consultas de Enfermagem. O documento contempla 17 áreas clínicas com descrições referentes
às atribuições da equipe de enfermagem, solicitação de exames e prescrição de
medicamentos pelo enfermeiro, bem como, os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções em cada área de atuação da APS.
expectAativa é que este material, estruturado de forma prática e objetiva,
promova ao profissional de enfermagem o rápido acesso a informações contempladas nas publicações do Ministério da Saúde e nos Sistemas de Classificação de
Enfermagem, para subsidiar a estruturação de Consultas de Enfermagem em diferentes áreas. Neste sentido, foram considerados os Cadernos de Atenção Básica,
os Protocolos e as Diretrizes Nacionais de Enfermagem e de Saúde estabelecidas
pelo Ministério da Saúde, a Taxonomia NANDA-I, a Classificação das Intervenções
de Enfermagem (NIC) e a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem
em Saúde Coletiva (CIPESC®).
Esta iniciativa visa esclarecer dúvidas frequentes sobre as atividades realizadas pela equipe de enfermagem na APS nas diferentes áreas clínicas, de forma
que estas orientações estimulem os profissionais a atuar com autonomia, segurança e compromisso ético, refletindo em um atendimento de qualidade e com
efetividade clínica.
O Guia foi aprovado pela Decisão Normativa Coren-MG nº 25/2017 em 27 de
abril de 2017.
Desejamos uma boa leitura e que este documento seja um motivador para
ampliação da atuação da equipe de Enfermagem no atendimento às diferentes
áreas clínicas da APS.
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1 - INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi aprovada através da
Portaria nº 2446 de 11 de março de 2014 e tem como objetivo promover a qualidade
de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, através do investimento na
educação em saúde.
A APS é caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que inclui a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde. Proporciona o desenvolvimento de uma atenção integral
que impacta na saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da comunidade, que ocorre por meio de práticas de cuidado e
gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas
às populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas
populações.
Nesse contexto, surge a Estratégia Saúde da Família (ESF) com propostas para mudar toda a antiga concepção de atuação dos profissionais de saúde,
saindo da medicina curativa e passando a atuar na integralidade da assistência,
considerando o usuário como integrante de uma comunidade com características
socioeconômicas e culturais (LEVCOVITZ E, 1996).
A ESF teve início quando o Ministério da Saúde (MS) formulou em 1991 o Programa dos Agentes Comunitários da Saúde (PACS) com a finalidade de contribuir
para a redução das taxas de mortalidade infantil e materna. A partir da experiência acumulada com o PACS, o MS percebe a importância dos agentes nos serviços
básicos de saúde no município e começa a considerar a família como unidade de
ação programática de saúde, não mais enfocando somente o usuário, mas introduzindo a noção de cobertura por família.
Assim, em 1993, o MS cria a ESF com a proposta de atender o usuário e a
família de forma integral e contínua, a partir de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tal estratégia tem como objetivo reorganizar a prática assistencial centrada no hospital, passando a atuar frente a família em seu ambiente
físico e social (MS, 1997). A ESF pode ser definida como “um modelo de atenção que
pressupõe o reconhecimento de saúde como um direito de cidadania expressa na
melhoria das condições de vida, no que toca a área de saúde. Essa melhoria deve
ser traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e principalmente humanizados” (LEVCOVITZ E, 1996).
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A ESF tem como objetivo geral “contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da APS, em conformidade com os princípios do SUS, imprimindo
uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de
responsabilidades entre os serviços de saúde e a população” (MS, 1997).
Em 2017, o MS por meio da Portaria n° 2.436, aprova a Política Nacional
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta portaria são
definidas as atribuições de toda a equipe de saúde, inclusive da enfermagem. São
consideradas atribuições comuns a todos os profissionais:
[...]
III. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e
quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas
(em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de
liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).
IV. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade
de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas
prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais
e ampliados da AB;
V. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças
e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de
vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades
em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
VI. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando
atendimento humanizado, realizando classificação de risco,
identificando as necessidades de intervenções de cuidado,
responsabilizando- se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população
adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados
preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;
VIII.Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas,
famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que
possam influenciar os processos saúde-doença individual,
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das coletividades e da própria comunidade;
(...)
IX. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a
coordenação do cuidado mesmo quando necessita de atenção
em outros pontos de atenção do sistema de saúde;
XI. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir
da Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e implementação de
protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos;
XII. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do
encaminhamento desnecessário, com base nos processos de
regulação locais (referência e contrarreferência), ampliando-a
para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que
atuam
na atenção básica;
XIII. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de
diferentes configurações tecnológicas a integração por meio
de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;
XIV. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos;
(...)
XVIII. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia
existentes em seu território, de acordo com o planejamento
da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas;
XIX. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de
saúde controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária e que não podem se
deslocar até a Unidade Básica de Saúde;
(...)

as atriObuutirções específicas dos profissionais da Atenção Básica pode
rão constar de normatização do município e do Distrito Federal, de acordo com as
prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e estaduais pactuadas (Ministério da Saúde, Portaria n° 2436/2017.
São consideradas atribuições específicas da Equipe de Enfermagem:
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Do Enfermeiro:
4.2.1 - Enfermeiro
I.- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
entre outras), em todos os ciclos de vida;
II.- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar
exames complementares, prescrever medicações conforme
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições
legais da profissão;
III.- Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;
IV.- Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no
território, junto aos demais membros da equipe;
V.- Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido
pela rede local;
VI.- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto
com os outros membros da equipe;
VII.- Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;
VIII.- Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e
fluxos relacionados a sua área de competência na UBS; e
IX.- Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
4.2.2 - Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem:
I.- Participar das atividades de atenção à saúde realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários
(escolas, associações, entre outros);
II.- Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos,
administração de medicamentos, vacinas, coleta de material
para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de
acordo com sua área de atuação e regulamentação; e
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III.- Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade
na sua área de atuação.
[...]
(Ministério da Saúde, Portaria 2436/2017)
A consulta de enfermagem está regulamentada pela Lei nº 7498/1986 que
dispõe sobre o exercício da enfermagem e pelo Decreto nº 94406/1987 que regulamenta a Lei nº 7498/1986 e pela Resolução Cofe nº 358/2009 que dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação do Processo de
Enfermagem.
O Processo de Enfermagem deverá ser utilizado como ferramenta metodológica para condução das consultas de enfermagem na APS tanto no âmbito
da unidade de saúde quanto nas ações desenvolvidas na comunidade, durante a
visita domiciliar ou em outros espaços comunitários com ações de promoção da
saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde.
Dessa forma, a Consulta de Enfermagem deve estar baseada em suporte
teórico que oriente o raciocínio clínico do enfermeiro em cada uma das etapas do
processo:
I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado
com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família
ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado
momento do processo saúde e doença.
II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e
agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão,
as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em
um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as
quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções
de enfermagem que serão realizadas face às respostas da
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento
do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
IV – Implementação – realização das ações ou intervenções
determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
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V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento
do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado;
e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações
nas etapas do Processo de Enfermagem (Resolução Cofen n°
358/2009).
Ressalta-se que este Guia fornece subsídios para o enfermeiro desenvolver
as etapas II, III e IV do Processo de Enfermagem. Portanto, é importante considerar que para a efetividade desta metodologia de assistência é preciso estruturar
a coleta de dados nas diferentes áreas clínicas pautando todo o raciocínio clínico
em uma base teórica.
No contexto da Consulta de Enfermagem, é importante lembrarmos que a
prescrição de medicamentos e a solicitação de exames poderão ser atividades
planejadas e implementadas nas etapas III e IV do Processo de Enfermagem, de
acordo com a necessidade do usuário, desde que incluídas na assistência integral
à saúde e respeitando o Art. 11, inciso II, alínea c da Lei n° 7.498/1986, que dispõe
que “cabe ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde a prescrição de
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde”. Ressalta-se também o disposto no artigo 1º da
Resolução Cofen nº 195/1997 que dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e
complementares por Enfermeiro.
É importante considerar que toda assistência prestada pela equipe de
enfermagem deve ser registrada conforme Resolução Cofen n° 311/2007, Resolução Cofen n° 429/2012, Resolução Cofen n° 514/2016 e Deliberação Coren-MG n°
135/2000.
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2. SAÚDE DA CRIANÇA
2.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Agir de forma planejada e dentro do espírito do trabalho em equipe, de
acordo com o que está disposto na Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), particularmente em relação aos papéis específicos dos vários
membros da referida equipe;
• Participar do planejamento, do monitoramento e da avaliação das ações
desenvolvidas;
• Participar do processo de educação permanente em saúde;
• Realizar visitas domiciliares e participar de grupos educativos e de promoção da saúde, como forma de complementar as atividades clínicas
para o cuidado dos escolares, sobretudo, para grupos mais vulneráveis
a determinadas situações priorizadas pela equipe;
• Orientar as famílias sobre a necessidade de realização das vacinas conforme o estabelecido no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, (MS, 2014);
• Contribuir para o desenvolvimento de políticas locais que assegurem e
fortaleçam ambientes escolares saudáveis e que considerem a oferta
de alimentação saudável e adequada, a proibição do uso de drogas lícitas e ilícitas, o estímulo às atividades físicas e esportivas, o acesso à
água tratada e potável, bem como o incentivo à adoção de medidas que
diminuam a poluição ambiental, visual e sonora;
• Colaborar com a implementação de políticas locais que permitam o
acesso adequado de crianças deficientes aos estabelecimentos escolares e os amparem em seus direitos, além de garantir a sua segurança;
• Identificar as famílias de crianças que estejam inseridas no Programa
Bolsa Família, bem como acompanhar suas condicionalidades de forma
articulada com os setores de Educação e de Desenvolvimento Social/
Assistência Social.
2.1.2. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
• Realizar a aferição da pressão arterial das crianças conforme o preconizado no Caderno de Atenção Básica nº 33 (MS, 2012) e encaminhar o
resultado ao médico da equipe quando o exame estiver alterado;
• Realizar a aplicação da dose vacinal conforme o Manual de Normas e
Procedimentos para Vacinação (MS, 2014);
• Aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repas-

SAÚDE DA CRIANÇA

2.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
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sar tais informações para o profissional que realiza a puericultura na
equipe;
• Exercer as atribuições que lhes são conferidas pela PNAB.
2.1.3. Atribuições do Enfermeiro

SAÚDE DA CRIANÇA

• Realizar consultas de puericultura conforme o preconizado no Caderno
de Atenção Básica nº 33 (MS, 2012);
• Realizar a aferição da pressão arterial dos escolares conforme o preconizado no Caderno de Atenção Básica nº 33 (MS, 2012) e encaminhar o
resultado ao médico da equipe quando o exame estiver alterado;
• Monitorar, notificar e orientar escolares, pais e professores diante de
efeitos vacinais adversos;
• Realizar a aferição dos dados antropométricos de peso e altura e avaliar
o Índice de Massa Corporal (IMC) das crianças;
• Solicitar exames de rotina e complementares;
• Realizar prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
• Exercer as atribuições que lhe são conferidas pela PNAB.
2.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados no contexto da Saúde da Criança são:
• Hemograma completo;
• Ferritina;
• Ferro Sérico;
• Dosagem de vitamina A;
• Dosagem de betacaroteno no plasma;
• Fezes;
• Urina;
• Glicemia de jejum;
• Perfil lipídico (colesterol total e frações e triglicérides).
2.3. Prescrição de Medicamentos
Os medicamentos que podem ser prescritos pelo enfermeiro são descritos
a seguir, de acordo com o contexto de saúde:
2.3.1. Escabiose
Doença de pele provocada nos usuários por Acarus scabiei ou Sarcoptes
scabiei, conhecida como sarna, definida por um prurido intenso e por erupções
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cutâneas.
• Permetrina 5%: Massagear o produto na pele, desde a cabeça até os
pés, aplicando o produto à noite. Deve ser removido, através de lavagem
com água depois de 8 a 14 horas. Aplicar por 6 noites. Obs.: crianças menores de 2 anos de idade: doses não estabelecidas e, portanto, devem
ser encaminhadas a consulta médica.
• Deltametrina 0,02%: uso diário por 7 a 10 dias. Friccionar por todo o corpo, deixando a loção permanecer até o próximo banho. O shampoo deve
ser aplicado de preferência durante o banho, fazendo-se fricção com a
polpa dos dedos. Deixar agir por 5 minutos. Enxaguar bem.
2.3.2. Evento adverso pós – vacinação (EAPV)

Os eventos adversos que podem ser imputados às vacinações são apenas
uma fração dos que ocorrem após as vacinações. Os eventos adversos podem ser
inesperados ou esperados, tendo em vista a natureza e características do imunobiológico, bem como o conhecimento já disponível pela experiência acumulada.
Entre os eventos esperados, há eventos relativamente triviais, como febre, dor e
edema local, ou eventos mais graves, como convulsões febris, episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia, etc.
Em casos de febre, após dose da vacina, recomenda-se a administração de
antitérmico de 6 em 6 horas mantendo-o por 24 a 48 horas.
• Paracetamol: 10 mg/kg/dose: 1 gota / Kg de peso / dose até 4 x /dia (intervalo mínimo de 4 horas entre as doses).
• Dipirona: 10 mg/kg/dose: meia gota / Kg de peso / dose até 4 x / dia, intervalo de 6 horas (dose máxima por dia: 60 gotas até 6 anos, 120 gotas
de 6 a 12 anos e 160 gotas para maiores de 12 anos).
2.3.3. Miliária
É uma dermatite inflamatória provocada pela obstrução de glândulas sudoríparas, o que impede a saída do suor. A miliária, também conhecida popularmente como brotoeja, é uma doença muito comum em bebês e em crianças pequenas.
• Loção de calamina ou pasta d’água: aplicar sobre a pele 2 a 3 vezes

SAÚDE DA CRIANÇA

to advEevrseon pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência médica inde
sejada após a vacinação e que, não necessariamente, possui uma relação causal
com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto
é, sintoma, doença ou um achado laboratorial anormal (BRASIL, 2014).
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ao dia.
2.3.4. Monilíase Oral e Perineal
uma inÉfecção ocasionada por fungos do gênero Cândida, que surgem pela
manifestação de ulcerações ou placas brancas na boca ou região perineal.
• Nistatina oral 25000 a 50000 UI por Kg/dose: 1 a 2 mL (1 a 2 conta-gotas) de 6 em 6 horas durante 7 dias, espalhando – a bem por toda a boca.
• Nistatina tópica: 25000 UI/G: aplicar na região perineal a cada troca de
fralda (6/6 horas), durante 14 dias.
2.3.5. Obstrução nasal
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Respirar é uma função fisiológica tão importante que o mínimo obstáculo
que dificulte o fluxo do ar pelas vias aéreas superiores provocando um enorme
desconforto é chamado de obstrução nasal.
• Soro Fisiológico 0,9%: lavar as narinas de 4 em 4 horas até apresentar
melhora.
2.3.6. Pediculose
denomÉinada pela infestação por pediculídeos (piolhos/lêndeas), com a
manifestação de prurido no couro cabeludo e lesões cutâneas.
• Permetrina 1%: Lavar a cabeça com o shampoo, enxaguar bem e remover excesso de água dos cabelos antes de passar o produto, aplicar um
volume suficiente do produto para molhar bem o cabelo e o couro cabeludo. Deixar nos cabelos por 5 a 10 minutos e enxaguar. Repetir após 7
dias. Obs.: crianças menores de 2 anos de idade: doses não estabelecidas e, portanto, devem ser encaminhadas a consulta médica.
• Deltametrina 0,02%: Deixar nos cabelos por 5 a 10 minutos, e enxaguar,
4 dias consecutivos. Fazer uma 2° aplicação após 7 dias. Obs.: crianças
menores de 2 anos de idade: doses não estabelecidas e, portanto, devem ser encaminhadas a consulta médica.
2.3.7. Polivitamínicos
ata-seTdre composto contendo diferentes vitaminas.
• No RN a termo, do início do desmame até 2 anos, sempre que a dieta
for carente. Dose: 12 gotas/dia, independente do peso, via oral;
• No RN pré-termo e/ou baixo peso, a partir de 1° semana até 2 anos.
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Dose: 12 gotas/dia, independente do peso, via oral.
2.3.8. Sais de Reidratação Oral
Deve-se iniciar a terapia por reidratação oral nos casos de diarreia aguda. A
diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e
eletrólitos pelas fezes e/ou vômitos. Manifesta-se clinicamente pelo aumento do
número de evacuações e/ou pela diminuição da consistência das fezes. A diarreia
aguda tem duração menor que 14 dias.
A prescrição deverá ser de 50 a 100ml/kg para ser administrado no período
de 4-6 horas.

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde
recomenda a suplementação a todas as crianças de 6 a 18 meses (ou, se não
estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos 4 meses) e
mais precoce para as crianças de baixo peso ao nascer e pré-termo (abaixo de 37
semanas) (BRASIL, 2005).
No caso de anemia, o enfermeiro deverá encaminhar para consulta médica
para o devido tratamento.
Quadro 01 - Classificação das crianças conforme a idade e condutas de rastreamento e
suplementação de ferro.
Classificação

Condutas

Grupo 1 (com menos de 12 meses)
A. Crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.

A. 1 a 2 mg/kg/dia de ferro dos 6 aos 18 meses. Se não tiver sido suplementada, solicite hemograma entre 9 e 12 meses.

B. Crianças em uso de fórmulas com leite de B. 1 a 2 mg/kg/dia de ferro dos 4 aos 18 meses. Se não tiver sido suplementada, solicivaca não enriquecidas com ferro.
te hemograma entre 9 e 12 meses.
C. Prematuros sadios e bebês pequenos
para a idade gestacional (PIG).

C. 2 mg/kg/dia de ferro após 1 mês de vida
por 2 meses. Depois, reduza a dose para 1 a
2 mg/kg/dia até os 18 meses. Solicite hemograma aos 15 meses.

Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n° 33, página 81, 2012.

2.3.10. Suplementação de Vitamina A
A suplementação periódica da população de risco com doses maciças de
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2.3.9. Suplementação de Ferro
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vitamina A é uma das estratégias mais utilizadas para prevenir e controlar a
Deficiência de Vitamina A (DVA) em curto prazo. Segundo o Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A, a conduta de administração via oral da megadose
de vitamina A é a seguinte:
• para crianças de 6 meses a 11 meses de idade: 1 megadose de vitamina
A na concentração de 100.000 UI;
• para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 megadose de vitamina A na
concentração de 200.000 UI a cada 6 meses;
• para puérperas: 1 megadose de vitamina A na concentração de 200.000
UI, no período pós-parto imediato, ainda na maternidade (BRASIL, 2004).
2.3.11. Suplementação de Vitamina D
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Recomenda-se a prescrição de 200 a 400UI/dia de vitamina D a crianças que
apresentam os seguintes fatores de risco: prematuridade, pele escura, exposição
inadequada à luz solar (por hábitos culturais ou pelo uso de filtro solar em todos
os passeios ao ar livre) e filhos de mães vegetarianas estritas que estejam sendo
amamentados.
2.3.12. Suplementação de Vitamina K ao nascer
Se houver recusa dos pais quanto à administração injetável, deve ser garantido o fornecimento da vitamina K oral (2 mg ao nascer), seguido de 1 mg/semana durante os 3 primeiros meses.
• Bebês com idade gestacional acima de 32 semanas e com mais de
1.000g: 1 mg IM ou EV.
• Bebês com menos de 32 semanas e com mais de 1.000g: 0,5 mg IM.
• Bebês com menos de 1.000g, independentemente da idade gestacional:
0,3 mg IM.
2.3.13. Zinco
casos Ndoesdiarreia é indicada a prescrição de zinco uma vez ao dia, du
rante 10 a 14 dias, seguindo o esquema abaixo:
• Até 6 meses de idade: 10 mg/dia.
• Maiores de 6 meses de idade: 20 mg/dia.

2.3.14. Verminoses
ere-seRàeaffecção provocada pela presença de vermes no organismo.

-
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Quadro 02 - Tratamento medicamentoso e medidas de controle de parasitoses mais
prevalentes na saúde da criança.

Ancilostomíase

DROGA

Mebendazol

DOSE

MEDIDAS DE CONTROLE

100 mg,
2 x/dia,
por 3
dias;
repetir
15 dias
depois

Ancilostomíase/Necatoríase
Desenvolver atividades de educação em saúde com relação a hábitos pessoais de higiene, particularmente o de
lavar as mãos antes das refeições e o uso de calçados.
Evitar a contaminação do solo mediante a instalação de
sistemas sanitários para eliminação das fezes, especialmente nas zonas rurais (saneamento). Ter o máximo de
cuidado quanto ao local destinado ao lazer das crianças.
Tratamento das pessoas infectadas.

Ascaridíase Albendazol

400
mg/dia,
dose
única

Ascaridíase
Medidas Gerais - Medidas de educação em saúde e de
saneamento. Tratamento das pessoas infectadas.
Medidas Específicas - Evitar as possíveis fontes de infecção, ingerir vegetais cozidos e lavar bem e desinfetar
verduras cruas, higiene pessoal e na manipulação de alimentos, combate aos insetos domésticos (podem veicular os ovos), tratamento da água usada para consumo
humano.

Tricocefalíase

2a8
anos: 40
a 80 mg,
dose
única
8 anos:
80 a
150 mg,
dose
única

Tricocefalíase
Muitos casos em uma determinada região ou área devem
ser informados a Vigilância Epidemiológica para que sejam tomadas as medidas preventivas necessárias.
Medidas Gerais - Inquérito epidemiológico para descoberta dos reservatórios da infecção. Saneamento básico
eficiente. Melhoria do estado nutricional das populações
mais carentes do país. Campanha preventiva para a população de regiões endêmicas. Educação sanitária da
população. Participação da comunidade na execução de
programas. Proibição de uso de fezes como adubo. Campanhas para divulgar métodos de higiene para a população mais carente. Intervenção do governo no ciclo vicioso pobreza-doença, que tem as suas bases estruturais
fora das áreas médica e biológica. Melhoras das condições sanitárias da população socioeconômica mais baixa, pois a doença tem um índice elevado nessas populações. Instalação de Postos de Saúde em áreas carentes.
Evitar construir fossas próximas a fontes de água. Evitar
fontes de água que possam ser contaminadas com excrementos de animais. Manter sanitários limpos. Evitar
que as crianças entrem em contato íntimo com solo contaminado. Lavar bem os vegetais antes de consumi-los.
Medidas individuais - Não defecar nem jogar fezes no
chão. Não andar descalço. Crianças devem estar sempre
vestidas. Lavar bem as roupas íntimas e de cama. Ter
cuidados básicos

Levamisol
(apenas
para
ascaridíase)

SAÚDE DA CRIANÇA

PARASITOSE
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PARASITOSE

DROGA

DOSE

MEDIDAS DE CONTROLE

SAÚDE DA CRIANÇA

Crianças devem estar sempre com as unhas aparadas.
Usar instalações sanitárias adequadas. Lavar as mãos
antes de alimentar-se. Lavar os vegetais com água potável ou fervida. Deixar os vegetais crus que serão utilizados em salada durante 15 minutos em água com vinagre,
suficiente para cobrir os vegetais. Proteger os alimentos
das moscas. Ter uma alimentação saudável e correta
conforme as necessidades da idade. Lavar as mãos depois de ir ao banheiro.
Estrongiloidíase

Tiabendazol

25 mg/
kg/dia
2 x/dia,
por 3
dias

Redução da fonte de infecção com tratamento sanitário
adequado das fezes e uso de calçados. Tratar os animais
domésticos infectados.

Giardíase

Metronidazol

30 a 40
mg/kg/
dia, por 7
dias

Medidas Específicas - Em creches ou orfanatos, deverão
ser construídas adequadas instalações sanitárias e enfatizada a necessidade de medidas de higiene pessoal.
Educação sanitária, em particular o desenvolvimento de
hábitos de higiene como lavar as mãos após o uso do
banheiro.
Medidas Gerais - Filtração da água potável. Saneamento.
Isolamento. Pessoas com Giardíase devem ser afastadas
do cuidado de crianças. Controle de cura, feito com o

Enterobíase
(Oxiuríase)

Mebendazol

100 mg, 2 Medidas Gerais - Orientar a população quanto a hábitos
x/dia, por de higiene pessoal, particularmente o de lavar as mãos
3 dias;
antes das refeições, após o uso do sanitário, após o ato

Albendazol

400 mg/
dia, dose
única.

de se coçar e antes da manipulação de alimentos. Tratar
a família e pessoas que tenham contato com as roupas
da criança e limpeza do ambiente.
Medidas Individuais - Manter as unhas aparadas rente ao
dedo, para evitar acúmulo de material contaminado. Evitar coçar a região anal desnuda e levar as mãos à boca.
Eliminar as agentes de infecção através do tratamento
do usuário e de todos os membros da família. Troca de
roupas de cama, de roupa interna e toalhas de banho,
diariamente, para evitar a aquisição de novas infecções
pelos ovos depositados nos tecidos. Manter limpas as
instalações sanitárias.

Fonte: Minsitério da Saúde. Doenças Infecciosas e parasitárias: Guia de Bolso, 2010..

2.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
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Quadro 03 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na Saúde da Criança.
NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Padrão ineficaz de
alimentação do lactente

Intervenções

Aconselhamento para lactação (5244)
• Monitorar a capacidade do bebê de sugar.
• Informar a diferença entre sucção nutritiva e não nutritiva.
• Auxiliar na determinação das necessidades de alimentação
suplementar, chupeta e protetores de mamilo.
• Orientar sobre as várias posições para amamentação.
• Demonstrar o treino de sucção, se necessário.

Icterícia neonatal
Risco de icterícia
neonatal

Fototerapia recém-nascido (6924)
• Solicitar verificação de níveis de bilirrubina de acordo com o
protocolo ou solicitação do profissional responsável.
• Encorajar a família a participar na fototerapia.

Dentição prejudicada

Restauração da saúde oral (1730)
• Monitorar a condição bucal (lábios, língua, dentes, gengivas).
• Orientar sobre o uso do fio dental.
• Providenciar encaminhamento, se necessário.

Risco de crescimento
desproporcional

Aconselhamento para lactação (5244)
• Monitorar a capacidade do bebê de sugar.
• Informar a diferença entre sucção nutritiva e não nutritiva.
• Auxiliar na determinação das necessidades de alimentação
suplementar, chupeta e protetores de mamilo.
• Orientar sobre as várias posições para amamentação.
• Demonstrar o treino de sucção, se necessário.
Alimentação por mamadeira (1052)
• Encorajar a sucção estimulando o reflexo perioral, se apropriado.
• Monitorar/avaliar o reflexo de sucção durante a alimentação.
• Orientar os pais sobre a diluição correta da fórmula.

Risco de sobrepeso
Obesidade
Sobrepeso

Aconselhamento nutricional (5246)
• Discutir as necessidades nutricionais do usuário e suas percepções quanto à dieta prescrita.
• Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um
período de 24 horas.
• Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições
orçamentárias.

SAÚDE DA CRIANÇA

Monitoração nutricional (1160)
• Monitorar o crescimento e desenvolvimento.
• Determinar os fatores que afetam a ingesta nutricional.
• Obter medidas antropométricas.
• Identificar anormalidades no funcionamento do intestino
(muco, sangue, diarreia).
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•
•
•
•
Risco de sufocação

Discutir sobre o que o usuário gosta e não gosta de comer.
Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe
de saúde, conforme apropriado.
Estabelecer metas realistas em curto e longo prazo para a
mudança no estado nutricional.
Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a
serem mudados.

Ensino segurança do lactente 0-3meses (5645)
• Fornecer aos pais materiais por escrito para as necessidades
de conhecimento identificadas.
• Orientar pais a colocar o lactente para dormir de costas e
manter roupa de cama solta e travesseiros e brinquedos fora
do berço.
Ensino segurança infantil 19-24 meses (5666)
• Orientar os pais a armazenar todos os materiais de limpeza,
medicamentos e produtos para cuidados pessoais fora do alcance de criança.
CIPESC®

SAÚDE DA CRIANÇA

Diagnósticos de Enfermagem

Risco para dispneia na
criança

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar hidratação.
• Investigar condições de moradia.
• Investigar fatores desencadeantes da dificuldade de oxigenação.
• Investigar histórico de doenças respiratórias.
• Orientar ingestão hídrica.
• Orientar mãe/cuidador a observar sinais e sintomas de piora
do quadro: dificuldade de ingestão, cianose, gemência, prostração, febre.
• Orientar mãe/cuidador quanto à limpeza domiciliar.
• Orientar mãe/cuidador quanto à manutenção das vias aéreas
limpas.
• Orientar mãe/cuidador quanto à presença de agentes desencadeadores dos processos alérgicos como: brinquedos de
pelúcia, roupas de lã, animais, entre outros.
• Orientar quanto à importância de ambiente arejado e ventilado.
• Verificar temperatura corporal.
Atividades para o Usuário/Família:
• Manter as janelas da casa abertas.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Retornar para unidade de saúde se apresentar: febre, tosse
e falta de ar.
• Utilizar panos úmidos para limpeza, evitando uso de vassouras.
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Atividades para o Enfermeiro:
• Enfatizar o aleitamento materno como alimento exclusivo
até os seis meses de vida, sem oferecer água, chá ou outro
alimento.
• Esclarecer mãe/cuidador que a alimentação da criança deverá ser variada e em quantidade suficiente para suprir as
necessidades nutricionais compatíveis com a idade.
• Monitorar o processo de crescimento/desenvolvimento.
• Observar sinais indicativos de que a criança está mamando
de modo adequado, com posição confortável, boa pega, entre
outros.
• Oferecer alimentos ao bebê, ricos em ferro, proteínas, vitaminas, como frutas e outros compatíveis a idade.
• Reforçar as orientações, se o aleitamento for artificial, quanto a limpeza da mamadeira, a quantidade e a diluição correta
do leite, o horário, a conservação do leite e a posição do bebê.
• Reforçar quanto aos tipos de alimentos a serem utilizados
para o melhor crescimento e desenvolvimento da criança
conforme a idade.
Atividades para o Usuário/Família:
• Comparecer na unidade de saúde no dia agendado para o
programa.
• Dar mamadeira com a criança no colo em posição semi sentada.
• Guardar sobra de leite em copo de vidro, tampado, na geladeira por até quatro horas.
• Introduzir alimentação variada, conforme orientação.
• Limpar a mamadeira com água quente e sabão logo após seu
uso, enxaguando bem.
• Manter a alimentação de costume.
• Oferecer leite materno exclusivo até 6º mês de vida.
• Preparar o leite seguindo as orientações da diluição.

Ingestão alimentar
inadequada do lactente

Atividades para o Enfermeiro:
• Agendar retorno na caderneta da criança.
• Encaminhar a criança para inscrição no Programa Bolsa Família, quando necessário.
• Inscrever a criança no Programa de Suplementação Alimentar.
• Investigar hábitos alimentares individuais e familiares.
• Monitorar mensalmente peso e altura da criança no gráfico.
• Observar a técnica de amamentação.
• Orientar mãe/cuidador sobre a continuidade do aleitamento
até os dois anos.
• Orientar mãe/cuidador quanto a mudanças a serem implementadas nos hábitos alimentares da família/criança.
• Orientar mãe/cuidador sobre a importância do acompanhamento mensal na unidade de saúde.
• Programar monitoramento domiciliar.

SAÚDE DA CRIANÇA

Ingestão alimentar
adequada do lactente
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Atividades para o Usuário/Família:
• Evitar que a criança tenha acesso fácil a alimentos como salgadinhos, bolachas, doces e refrigerantes.
• Oferecer frutas e verduras para a criança.
• Oferecer leite materno até dois anos.
• Oferecer leite materno exclusivo até 6º mês de vida.
• Retornar no dia e horário agendados.

SAÚDE DA CRIANÇA

Ingestão alimentar
excessiva

Atividades para o Enfermeiro:
• Agendar retorno da criança.
• Estimular o consumo de frutas e verduras.
• Investigar histórico alimentar familiar.
• Investigar hábitos alimentares individuais e familiares, tipo
de alimentos, quantidade e frequência.
• Monitorar mensalmente o peso da criança no gráfico.
• Orientar a mãe/cuidador a fornecer alimentação adequada
para a idade da criança.
• Orientar a mãe/cuidador quanto a mudanças nos hábitos alimentares da família/criança.
• Orientar mãe/cuidador a estimular atividades físicas da
criança.
• Parabenizar a criança e a mãe a cada etapa atingida: diminuição do peso, mudança de hábitos, entre outros.
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividades para o Usuário/Família:
• Estimular a criança a fazer uma atividade física, identificando o esporte de sua preferência.
• Evitar que a criança tenha acesso fácil a alimentos como salgadinhos, bolachas, doces e refrigerantes.
• Manter horário para as principais refeições: almoço e jantar.
• Oferecer frutas e verduras para a criança.
• Retornar no dia e horário agendados.

Eliminação intestinal
adequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Realizar histórico alimentar da criança.
• Reforçar a orientação sobre a dieta alimentar em quantidade,
frequência e qualidade.
• Reforçar a orientação sobre alimentação compatível com a
idade.
• Reforçar a orientação sobre o aumento de ingestão de alimentos ricos em fibras, verduras, legumes e frutas.
• Reforçar a orientação sobre o aumento de ingestão de líquidos.
• Reforçar a orientação sobre os hábitos de higiene.
• Reforçar as orientações quanto a frequência e características das evacuações de acordo com a idade.
• Reforçar orientação sobre higiene íntima após evacuações.
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Atividades para o Usuário/Família:
• Beber em média dois litros de água por dia.
• Fazer higiene íntima da criança a cada evacuação.
• Fazer higiene íntima do bebê a cada troca de fraldas, utilizando pano macio ou algodão e água morna.
• Manter a alimentação oferecida à criança.
Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar a criança a fazer cuidados de higiene pessoal.
• Estimular a mãe a ofertar líquidos à criança.
• Evitar o uso de talcos e cremes após a troca de fraldas.
• Orientar maneira correta para higiene íntima.
• Reforçar as orientações sobre higiene íntima.
• Reforçar orientações para beber 2 litros de água por dia.
• Reforçar orientações sobre a coleta de urina para exame laboratorial.
Atividades para o Usuário/Família:
• Colher urina conforme orientado.
• Eliminar a urina sempre que sentir vontade.
• Fazer a higiene íntima do bebê após cada troca de fraldas,
utilizando pano macio ou algodão e água morna.
• Oferecer líquidos à criança, especialmente água, várias vezes
ao dia.
Eliminação urinária
inadequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Agendar consulta médica/enfermagem
• Investigar a frequência e características das eliminações vesicais.
• Investigar hipertermia, irritabilidade, desconforto, dor, ardência ao urinar.
• Orientar coleta de urina para exame laboratorial.
• Orientar higiene íntima.
• Orientar ingestão hídrica.
Atividades para o Usuário/Família:
• Beber 2 litros de água por dia.
• Colher urina conforme orientado.
• Eliminar a urina sempre que sentir vontade.
• Ensinar a criança a fazer cuidados de higiene pessoal.
• Evitar o uso de talcos e cremes após a troca das fraldas.
• Fazer higiene íntima do bebê a cada troca de fraldas, utilizando pano macio ou algodão e água morna.
• Oferecer líquidos à criança, especialmente água, várias vezes
ao dia.
• Realizar higiene íntima conforme orientação.
• Retornar no dia e horário agendados.

SAÚDE DA CRIANÇA

Eliminação urinária
adequada
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Sono inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a identificação dos determinantes da inadequação
do sono.
• Avaliar o período e o histórico do sono individual e familiar.
• Relacionar as horas de sono e repouso com a idade da criança.
• Estimular a padronização de horários para atividades diárias
e a realização de atividade física.
• Orientar a procura de ambiente tranquilo para dormir.
• Orientar mãe/cuidador a dar banho na criança antes de dormir, demonstrando a massagem a ser realizada após o banho.
• Orientar a oferta de chá de erva – cidreira, camomila e outros,
após seis meses de idade.
• Orientar a evitar a ingestão de café, chá-preto e chá-mate.
Atividades para o Usuário/Família:
• Buscar ambiente tranquilo e estabelecimento de horários
para dormir.
• Colocar o bebê para dormir com o abdômen para cima.
• Dar banho na criança antes de dormir.
• Evitar o uso de computadores, videogames e assistir televisão próximos ao horário de dormir.
• Manter a cabeça do bebê descoberta enquanto dorme.
• Massagear a criança após o banho.
• Vestir com roupa confortável e adequada à temperatura.

Sono adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Relacionar as horas de sono e repouso com a idade da criança.
• Esclarecer mãe/cuidador que a criança não poderá ficar longos períodos dormindo, sem alimentar–se.
• Reforçar a orientação à mãe/cuidador sobre a necessidade
de sono e repouso da criança, compatível com idade.
Atividades para o Usuário/Família:
• Colocar o bebê para dormir com o abdômen para cima.
• Manter a cabeça do bebê descoberta enquanto dorme.
• Providenciar um ambiente calmo e tranquilo durante o sono
da criança.

Sono excessivo

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar a interação social da criança.
• Investigar interesse da criança nas atividades ofertadas.
• Investigar sobre atividade física da criança.
• Orientar mãe/cuidador sobre o sono e repouso da criança
conforme a idade.
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Atividades para o Usuário/Família:
• Interromper longos períodos de sono.
• Manter a cabeça do bebê descoberta enquanto dorme.
• Procurar a US em caso de aumento do sono.
• Proporcionar ambiente que estimule a criança a permanecer
acordada.
• Relacionar as horas de sono e repouso com a idade da criança.
• Vestir a criança com roupa confortável e adequada à temperatura.

Atividades para o Usuário/Família:
• Ensinar a criança como fazer os cuidados de higiene pessoal.
• Lavar com água e sabão e enxaguar os brinquedos e roupas
de uso do bebê.
• Realizar higiene incluindo o corte das unhas, o banho, a troca
de roupa diária e a higiene da boca após as refeições.
Higiene corporal
adequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular mãe/cuidador a proporcionar carinho à criança durante a higiene.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Reforçar as orientações para mãe/cuidador quanto a lavagem das mãos antes e depois do manuseio do bebê.
Atividades para o Usuário/Família:
• Fazer higiene íntima do bebê a cada troca de fraldas, utilizando pano macio ou algodão e água morna.

Higiene oral inadequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Identificar lesões e/ou sangramento.
• Oferecer avaliação odontológica.
• Orientar a necessidade de avaliação odontológica periódica.
• Orientar mãe/cuidador a realizar higiene bucal de acordo com
a idade da criança.
• Orientar sobre higiene bucal.

SAÚDE DA CRIANÇA

Higiene corporal alterada Atividades para o Enfermeiro:
• Explicar os riscos à saúde devido às más condições de higiene pessoal e domiciliar.
• Investigar ambiente.
• Investigar possibilidade de negligência.
• Orientar hábitos de higiene corporal.
• Orientar mãe/cuidador quanto à higiene domiciliar.
• Parabenizar a criança/mãe por melhora apresentada.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Promover orientação a cuidadores do usuário.
• Relacionar possíveis patologias com a higiene alterada.
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Atividades para o Usuário/Família:
• Consultar dentista regularmente de seis em seis meses.
• Realizar escovação e uso de fio dental após as refeições.
• Realizar higiene oral após as refeições.
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Integridade da pele
Atividades para o Enfermeiro:
comprometida na criança • Avaliar o estado de higiene da criança.
• Investigar ambiente que a criança está inserida.
• Investigar possibilidade de negligência à criança.
• Observar a característica das lesões.
• Orientar a mãe quanto a higiene domiciliar.
• Orientar a mãe/cuidador quantos aos hábitos de higiene
compatíveis à idade da criança.
• Orientar os cuidados específicos com as lesões.
• Parabenizar a criança/mãe por melhora apresentada.
• Relacionar com agravos de notificação obrigatória.
Atividades para o Usuário/Família:
• Lavar e passar as roupas pessoais e de cama e banho, separadas das roupas do restante da família.
• Manter os ferimentos limpos e secos.
• Realizar higiene da criança incluindo o corte das unhas, o
banho e a troca de roupa diária.
• Retornar no dia e horário agendados.
Risco para acidente
doméstico – criança

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar riscos para acidentes domésticos.
• Orientar ambiente doméstico adequado.
• Orientar mãe/cuidador sobre armazenamento adequado de
medicamentos.
• Orientar mãe/cuidador sobre prevenção de acidentes no domicílio.
Atividades para o Usuário/Família:
• Manter as pontas e cantos dos móveis protegidas para evitar
ferimentos na criança.
• Manter medicamentos em locais altos e de difícil acesso para
a criança.
• Manter objetos com pontas (faca, garfo, tesoura, alicate) longe das crianças.
• Manter os cabos das panelas voltados para parte interna do
fogão.
• Manter produtos de limpeza em locais altos e de difícil acesso para a criança.
• Remover tapetes que escorreguem, para evitar tombos da
criança.
• Tampar as tomadas, evitando que a criança coloque a mão
ou objetos.

Risco para violência
doméstica

Atividades para o Enfermeiro:
• Acionar o Conselho Tutelar.
• Encaminhar para serviço de referência.
• Investigar possibilidade de negligência à criança.
• Preencher ficha de notificação da rede de proteção.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Relacionar o relato do adulto com o tipo de lesão da criança.
• Verificar déficit de comportamento e/ou déficit cognitivo da
criança e dos cuidadores.
• Verificar sinais de agressões físicas e psicológicas.

Desenvolvimento da
criança adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento
de acordo com a idade da criança.
• Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os
contatos com a criança.
• Reforçar a orientação para mãe/cuidador a conversar com a
criança.
Atividades para o Usuário/Família:
• Brincar com a criança.
• Conversar com a criança.
• Retornar no dia e horário agendados.

Desenvolvimento da
criança inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento
de acordo com a idade da criança.
• Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os
contatos com a criança.
• Investigar a expectativa da mãe/cuidador frente ao desenvolvimento da criança em relação a idade.
• Investigar possibilidade de negligência a criança.
• Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança.
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividades para o Usuário/Família:
• Brincar com a criança.
• Conversar com a criança.
• Demonstrar carinho à criança durante os cuidados.
• Estimular a criança a movimentar-se livremente.
• Retornar no dia e horário agendados.

Crescimento da criança
adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer a mãe sobre os parâmetros desejados e compatíveis com a idade da criança.
• Investigar hábitos alimentares da família.
• Reforçar a orientações sobre hábitos alimentares.
• Reforçar as orientações sobre aleitamento materno até o 6°
mês de vida.
• Registrar os dados antropométricos no gráfico.
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Relacionar peso e altura da criança com a idade.

Atividades para o Usuário/Família:
• Oferecer leite materno exclusivo até o 6° mês de vida.
• Retornar no dia e horário agendados.
Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Esclarecer mãe/cuidador sobre os parâmetros desejados e
compatíveis com a idade da criança.
• Estimular aleitamento materno exclusivo até o 6° mês de
vida.
• Identificar problemas relacionados a alimentação.
• Investigar mudanças no ambiente da criança que influenciam o seu crescimento.
• Investigar sobre atividade física da criança.
• Observar a técnica de amamentação.
• Orientar a mãe sobre a continuidade do aleitamento até os
dois anos.
• Orientar a mãe sobre a importância do acompanhamento
mensal na US.
• Parabenizar a criança/mãe por melhora apresentada.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Verificar a necessidade de suplementação alimentar.
•
Atividades para o Usuário/Família:
• Oferecer leite materno exclusivo até o sexto mês de vida.
• Retornar na data e horário agendados.

Atividade recreativa
deficiente

Atividades para o Enfermeiro:
• Identificar recursos comunitários próximos a residência da
criança.
• Oferecer recursos comunitários que promovam o lazer.
• Orientar a mãe/cuidador para estímulo de atividades de lazer.

SAÚDE DA CRIANÇA

Desenvolvimento da
criança inadequado

Atividades para o Usuário/Família:
• Brincar com a criança.
• Fornecer materiais para atividades recreativas: brinquedos,
papéis, lápis de cor, sucatas, etc.
• Limitar o tempo para criança assistir televisão.
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3. SAÚDE DO ADOLESCENTE
3.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
Os materiais consultados para elaboração deste documento não contemplam as atribuições dos profissionais de enfermagem na área da saúde do adolescente.
3.2. Solicitação de Exames
oram iN
deãnotfificados na literatura consultada os exames solicitados no
atendimento ao adolescente.

No atendimento ao adolescente, a prescrição de medicamentos pode ser
orientada pelos protocolos de prevenção de câncer do colo do útero, pré-natal,
planejamento familiar, hipertensão e diabetes, sempre considerando as necessidades e a individualidade do usuário.
3.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 04 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na Saúde do adolescente.

NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Risco de sobrepeso
Obesidade
Sobrepeso

Intervenções

Aconselhamento nutricional (5246)
• Discutir as necessidades nutricionais do adolescente e suas
percepções quanto à dieta prescrita.
• Auxiliar o adolescente a registrar o que geralmente come em
um período de 24 horas.
• Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições
orçamentárias.
• Discutir sobre o que o usuário gosta e não gosta de comer.
• Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe
de saúde, conforme apropriado.
• Estabelecer metas realistas em curto e longo prazo para a
mudança no estado nutricional.
• Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a
serem mudados.
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3.3. Prescrição de Medicamentos
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Risco de infecção

Ensino: sexo seguro (5622)
Orientar o adolescente sobre os fatores que aumentam o risco de Infeções Sexualmente Transmissíveis - ISTs (ex: relação
sexual sem proteção, área de superfície da mucosa genital
aumentada, número de contatos sexuais aumentado, presença de feridas genitais, doença avançada e relações sexuais durante a menstruação).
• Discutir o conhecimento, compreensão, motivação e nível de
comprometimento do usuário em relação a vários métodos
de proteção sexual.
• Fornecer produtos de proteção sexual (preservativos).
• Discutir com o adolescente a importância da notificação ao
parceiro sexual quando diagnóstico de IST.
• Incentivar o adolescente a discutir histórias sexuais e práticas de sexo seguro com o parceiro. genitais, doença avançada e relações sexuais durante a menstruação).
• Discutir o conhecimento, compreensão, motivação e nível de
comprometimento do usuário em relação a vários métodos
de proteção sexual.
• Fornecer produtos de proteção sexual (preservativos).
• Discutir com o adolescente a importância da notificação ao
parceiro sexual quando diagnóstico de IST.
• Incentivar o adolescente a discutir histórias sexuais e práticas de sexo seguro com o parceiro.

Conhecimento deficiente Ensino: sexo seguro (5622)
• Orientar o adolescente sobre os fatores que aumentam o
risco de ISTs (ex: relação sexual sem proteção, área de superfície mucosa da genital aumentada, número de contatos
sexuais aumentado, presença de feridas genitais, doença
avançada e relações sexuais durante a menstruação).
• Discutir o conhecimento, compreensão, motivação e nível de
comprometimento do usuário em relação a vários métodos
de proteção sexual.
• Fornecer produtos de proteção sexual (preservativos).
• Discutir com o adolescente a importância da notificação ao
parceiro sexual quando diagnóstico de IST.
• Incentivar o adolescente a discutir histórias sexuais e práticas de sexo seguro com o parceiro.
Ensino: sexualidade (5624)
• Promover a responsabilidade pelo comportamento sexual.
• Orientar sobre a acessibilidade a contraceptivos e como obtê-los.
• Discutir pares e pressões sociais sobre a atividade sexual.
Planejamento familiar: contracepção (6784)
• Avaliar o conhecimento do adolescente e a sua compreensão
a respeito dos métodos contraceptivos.
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Orientar o adolescente a respeito da fisiologia da reprodução
humana, incluindo ambos sistemas reprodutivos.
Determinar a habilidade e motivação para utilizar o método.
Discutir considerações religiosas, culturais de desenvolvimento, socioculturais e individuais a respeito do método
contraceptivo escolhido.
Auxiliar adolescentes a obter informações sobre contraceptivos confidencialmente.
Discutir os métodos de contracepção (sem medicamentos,
barreiras, hormonal, dispositivo intrauterino e esterilização).
Discutir contracepção de emergência.
Auxiliar as mulheres a determinar a ovulação através da temperatura basal do corpo, mudanças na secreção vaginal e outros indicadores fisiológicos.
Orientar a respeito de atividades sexuais seguras.
Determinar os recursos financeiros para a contracepção e
encaminhar para recursos comunitários, se apropriado.

Risco de suicídio

Prevenção do suicídio (6340)
• Determinar presença e grau do risco de suicídio.
• Envolver o adolescente no planejamento do próprio tratamento, conforme apropriado.
• Usar uma abordagem direta e sem julgamentos ao discutir o
suicídio.
• Encorajar o adolescente a procurar os prestadores de cuidado para conversar, caso surja necessidade urgente de atentar contra si próprio.
• Discutir planos para lidar com ideias suicidas no futuro (ex:
fatores precipitantes, quem contatar, onde buscar ajuda, formas de aliviar os sentimentos de autolesão).
• Envolver a família no reconhecimento do aumento do risco
de suicídio, plano para lidar com ideias de autolesão, recursos da comunidade.
• Melhorar o acesso aos serviços de saúde mental.
• Encaminhar o adolescente para profissional de saúde mental para avaliação e tratamento de ideias e comportamentos
suicidas, se necessário.
• Aumentar a conscientização da população de que o suicídio é
um problema de saúde capaz de ser prevenido.

Conflito de decisão

Apoio à tomada de decisão (5250)
• Auxiliar o adolescente a identificar as vantagens e desvantagens de cada alternativa.
• Auxiliar o adolescente a esclarecer valores e expectativas
que podem ser úteis em escolhas importantes da vida.
• Respeitar o direito do adolescente de receber ou não informações.
• Fornecer as informações solicitadas pelo adolescente.
• Auxiliar o adolescente a explicar uma decisão a terceiros,
conforme necessário.
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CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Correlacionar peso/altura e massa corporal.
• Esclarecer o adolescente que sua alimentação deve ser variada em quantidade e qualidade.
• Investigar hábitos alimentares.
• Oferecer folders educativos sobre alimentação.
• Realizar orientações quanto a ingestão hídrica e alimentação
balanceada.
• Reforçar orientação da dieta alimentar e hídrica.

Ingestão alimentar
inadequada do
adolescente

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica se sobrepeso, baixo peso,
desnutrição.
• Encaminhar para odontologia, se necessário.
• Esclarecer a importância de uma alimentação adequada para
família e adolescente.
• Investigar hábitos alimentares individuais e familiares, tipo
de alimentos, quantidade e frequência.
• Estimular a participação em oficinas.
• Estimular a ingestão hídrica.
• Orientar dieta alimentar em quantidade, frequência e qualidade.
• Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis.
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Ingestão alimentar
adequada do
adolescente

Atividades para o Usuário:
• Evitar líquidos durante a refeição.
• Evitar alimentar–se assistindo TV ou em frente do computador.
• Evitar frituras, doces, massas em excesso, salgadinhos e embutidos.
• Manter horário para as principais refeições: almoço e jantar.
• Participar das oficinas de adolescente.
Uso de contraceptivo
inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Esclarecer dúvidas quanto aos métodos contraceptivos.
• Estimular a participação em oficinas.
• Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
• Reforçar orientação quanto ao uso correto do contraceptivo
adotado.
• Sensibilizar para uso de preservativos.
Atividades para o Usuário:
• Fazer autoexame das mamas.

Uso de álcool e outras
drogas

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar nas mudanças de hábitos.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas.
• Estabelecer relação de confiança com o adolescente.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Inscrever no programa de saúde mental.
• Inserir o adolescente em atividades recreativas e educativas
da US.
• Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas.
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Orientar sobre as crises de abstinência.
• Solicitar o comparecimento dos familiares para esclarecimento.

Adaptação/
enfrentamento
inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a reflexão sobre seu papel na família e sociedade.
• Auxiliar na reflexão sobre as relações familiares.
• Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades.
• Enfatizar a importância do diálogo e de uma relação positiva
e de respeito entre os membros da família.
• Estabelecer vínculo entre US, escola e família.
• Estimular a participação em atividades sociais (ex: gincanas,
festas típicas, etc).
• Identificar com o usuário situações de enfrentamento anteriores e estratégias de superação.
• Orientar a participação em cursos extracurriculares e participação em trabalhos voluntários.
• Orientar a prática de esporte.
Atividades para o Usuário:
• Frequentar a escola.
• Participar de cursos profissionalizantes.
• Participar de grupos de adolescentes.
• Participar de trabalhos voluntários.
• Praticar esportes.
• Refletir seu papel na família e sociedade.

Abuso sexual

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a adolescente conforme suas necessidades.
• Apoiar a adolescente vítima de violência.
• Assegurar respeito aos direitos da mulher.
• Atender os casos de violência contra a mulher, conforme protocolo.
• Encaminhar para Delegacia/Hospital de Referência.
• Estabelecer relação de confiança com a adolescente.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Notificar casos de violência conforme protocolo.
• Orientar sobre a prevenção de IST/AIDS.
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Maturidade feminina
adequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para oficinas e grupos educativos.
• Esclarecer dúvidas sobre mitos e tabus.
• Explicar a importância dos métodos contraceptivos.
• Informar sobre o uso e a troca de absorventes íntimos.
• Oferecer métodos contraceptivos conforme prescrição.
• Orientar higiene corporal e íntima durante o período menstrual.
• Orientar sobre modificações físicas da puberdade.
• Orientar sobre modificações psicológicas, culturais e sociais
na puberdade.
Atividades para o Usuário:
• Participar de oficinas e grupos educativos.
• Realizar higiene corporal e íntima conforme orientação.
• Trocar absorventes íntimos sempre que necessário.
• Utilizar contraceptivo conforme prescrição.
• Utilizar preservativo em todas as relações sexuais.
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Sono excessivo

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar a interação social.
• Investigar interesse nas atividades ofertadas.
• Investigar sobre atividade física.
Atividades para o Usuário:
• Interromper longos períodos de sono.
• Procurar a US em caso de aumento do sono.
• Relacionar as horas de sono e repouso com a idade.

Prevenção da
gravidez: métodos
comportamentais

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer dúvidas sobre a importância do autoconhecimento corporal.
• Esclarecer sobre a importância da participação do parceiro.
• Monitorar adaptação ao método.
• Orientar sobre o uso correto do método.
• Programar monitoramento domiciliar.

Prevenção da gravidez:
métodos hormonais

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar o contraceptivo.
• Encaminhar para consulta médica.
• Monitorar adaptação ao método.
• Orientar o controle de peso e pressão arterial.
• Orientar as possíveis interações com outros medicamentos.
• Orientação sobre o uso correto do anticoncepcional oral/injetável.
• Programar monitoramento domiciliar.
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4. CONTROLE DOS CÂNCERES DO COLO DO ÚTERO E DA MAMA
4.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Conhecer as ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama;
• Planejar e programar as ações de controle dos cânceres do colo do
útero e da mama, com priorização segundo critérios de risco, vulnerabilidade e desigualdade;
• Realizar ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama,
com abordagem de promoção, prevenção, rastreamento/detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos;
• Prestar atenção integral e contínua às necessidades de saúde da mulher, articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado
longitudinal;
• Garantir a qualidade do registro das ações nos sistemas de informação
vigentes;
• Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das
famílias assistidas e da comunidade;
• Realizar a escuta qualificada das necessidades da mulher em todas as
ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
• Valorizar os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com
ética, compromisso e respeito.
• Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe;
• Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e a avaliação das ações da equipe, com utilização dos dados
presentes nos sistemas de informação;
• Identificar mulheres no território que necessitem de atenção domiciliar,
realizando a atenção em Atenção Domiciliar tipo 1(AD1) e encaminhando
à Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (Emad) nos casos de AD2
e AD3;
• Realizar atenção em cuidados paliativos na unidade ou no domicílio, de
acordo com as necessidades da usuária;
• Realizar e participar das atividades de educação permanente, relativas
à saúde da mulher;
• Desenvolver atividades educativas, de maneira individual ou coletiva,
promovendo a mobilização e a participação da comunidade;
• Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando a readequação do processo de trabalho;
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4.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
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• Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais da equipe.
4.1.2. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
• Atender as usuárias de maneira integral;
• Realizar cuidado paliativo na UBS ou no domicílio, de acordo com as
necessidades da usuária;
• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada
realização do exame citopatológico;
• Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.

CONTROLE DOS CÂNCERES DO COLO DO ÚTERO E DA MAMA

4.1.3. Atribuições do Enfermeiro
• Atender as usuárias de maneira integral;
• Realizar consulta de enfermagem incluindo a coleta do exame citopatológico, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária:

Quadro 05: Recomendações para a coleta de exame citopatológico, de acordo com a
faixa etária e quadro clínico da usuária.

Recomendações:
•

•
•

•

O método de rastreamento do câncer do colo de útero e de suas lesões precursoras é o
exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual (A).
O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual (A).
Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade,
as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco
anos (B).
Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico,
deve-se realizar dois exames com o intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais (B).
Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n° 13, página 54, 2013.
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Quadro 06 - População alvo e periodicidade dos exames no rastreamento de câncer de
mama.
População-alvo

Periodicidade dos exames de rastreamento

Mulheres de 40 a 49 anos

ECM anual e, se alterado, mamografia

Mulheres de 50 a 69 anos

ECM anual e mamografia a cada dois anos

Mulheres de 35 anos ou mais com risco
elevado

ECM e mamografia anual

• Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local;
• Examinar e avaliar usuárias com sinais e sintomas relacionados aos
cânceres do colo do útero e de mama;
• Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de acordo com
os protocolos e diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento para os
serviços de referência em diagnóstico e/ou tratamento dos cânceres de
mama e do colo do útero;
• Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como ISTs, na
oportunidade do rastreamento, de acordo com os protocolos ou normas
técnicas estabelecidos pelo gestor local;
• Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as
necessidades da usuária;
• Avaliar periodicamente, e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as
usuárias acompanhadas em AD1, e, se necessário, realizar o encaminhamento para unidades de internação ou Emad;
• Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente
de todos os membros da equipe;
• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da unidade básica de saúde.
4.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados para a prevenção dos cânceres do colo do útero
e da mama são:
• Citopatológico
• Mamografia.
4.3. Prescrição de Medicamentos
No contexto da consulta de enfermagem relacionada à prevenção dos cânceres de colo do útero e da mama, a prescrição medicamentosa poderá ocorrer
caso sejam identificadas as ISTs apresentadas no Quadro 07:
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Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica n° 13, página 93, 2013.
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Quadro 07: Síntese para tratamento de corrimento vaginal e cervicite.
CAUSA

COMO IDENTIFICAR/AVALIAR
Características
Teste de apoio
clínicas
diagnóstico
• Exame de
No exame especular, microscopia a fresco
sem alterações
mostra ausência de

Fisiológico
e muco claro e
límpido.
• Prurido vaginal;

Vaginose
citolítica

Candidíase
vulvovaginal

Síndrome de
crescimento
excessivo do
lactobacillus
ou citólise de
Döderlein

• Candida spp
• Candida
albicans (é a
mais frequente)

• Queimação
vaginal;
• Dispareunia;
• Disúria terminal;
• Corrimento branco
abundante (piora na
fase lútea).

• Secreção vaginal
branca, grumosa
aderida à parede
vaginal e ao colo do
útero;
• Sem odor;
• Prurido vaginal
intenso;
• Edema de vulva;
• Hiperemia de
mucosa;
• Dispareunia de
introito.

de leucócitos normais.
• O pH normal, entre
4,0 e 4,5.
• Exame de
microscopia a fresco:
aumento no número de
lactobacilos e escassez
de leucócitos;
• Evidência de citólise;
• O pH entre 3,5 e 4,5.

Orientações

Tratamento
medicamentoso

O QUE FAZER
Alternativa
Gestante/nutrizes

Observações

Orientar sobre a
da vagina e as
relações com a
idade e oscilações
hormonais.
Ducha vaginal
com bicarbonato
(4 xícaras água
morna com 1-2
colheres de sopa
de bicarbonato de
sódio), 2x/ semana,
a cada 2 semanas.

-

-

-

-

-

-

-

O tratamento é dirigido no
sentido de reduzir o número de
lactobacilos elevando-se o pH
vaginal.

A candidíase recorrente
(quatro ou mais episódios
em um ano) necessita de
cultura para cândida, visando

• pH vaginal < 4,5;
testes das aminas
negativo;
• Na microscopia
a fresco: presença
de hifas ou micélios
birrefringentes e
esporos de leveduras;
• Leucócitos
frequentes.

Orientar medidas
higiênicas:
• uso de roupas
íntimas de algodão
(para melhorar
a ventilação e
diminuir umidade na
região vaginal);
• evitar calças
apertadas;
• retirar roupa
íntima para dormir.

A primeira escolha é a via vaginal:
• Miconazol creme a 2% – um aplicador (5 g) à
noite, ao deitar-se, por 7 dias; OU
• Clotrimazol creme a 1% – um aplicador (5 g)
à noite, ao deitar-se, por 7 dias; ou óvulos 100
mg – um aplicação à noite, ao deitar-se, dose
única; OU
• Tioconazol creme a 6% – um aplicador (5 g)
à noite, por 7 dias; ou óvulos 300 mg – uma
aplicação à noite, dose única; OU
• Nistatina 100.000 UI – um aplicador à noite,
ao deitar-se, por 14 dias.
A via oral deve ser reservada para os casos
de candidíase resistente ao tratamento tópico:
• Fluconazol, 150 mg, VO, dose única; OU
• Itraconazol, 200 mg, VO, a cada 12 horas,
por 1 dia.

• Miconazol creme a 2%
– um aplicador (5 g) à
noite, ao deitar-se, por 7
dias; OU
• Nistatina 100.000 UI –
um aplicador à noite, ao
deitar-se, por 14 dias; OU
• Clotrimazol também é
uma opção para gestantes
e nutrizes.

albicans, que são resistentes
aos tratamentos habituais –
reforçar medidas higiênicas,
investigar doenças
imunossupressoras.
• Fluconazol, 150 mg, VO,
1x/semana, por 6 meses; OU
• Itraconazol, 400 mg, VO,
1x/mês, por 6 meses; OU
• Cetoconazol, 100 mg, VO,
1x/dia, por 6 meses.
Caso persista, encaminhar
para ser avaliada na média
complexidade, pois, muitas
vezes, o quadro é sugestivo de
candidíase de repetição, mas
se trata de outras doenças que
cursam com prurido vulvar
Tratar parceiro SOMENTE se
for sintomático. Nos demais
casos, este tratamento não traz
benefícios.
continua
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Mucorreia

Agente
etiológico

CAUSA

Agente
etiológico

• Gardnerella
vaginalis
• Mobiluncus sp
Vaginose
bacteriana

• Bacteroides sp
• Mycoplasma
hominis
• Peptococcus
e outros
anaeró bios

COMO IDENTIFICAR/AVALIAR
Características
Teste de apoio
clínicas
diagnóstico

• Secreção vaginal
acinzentada,
cremosa, com
odor fétido, mais
acentuado após o
coito e durante o
período menstrual.
• Sem sintomas

• pH vaginal superior
a 4,5;
• Teste das aminas
positivo;
• Liberação de odor
fétido com KOH a 10%;
• Clue cells;
• Leucócitos escassos;
• Corrimento

Orientações

Tratamento
medicamentoso

O QUE FAZER
Alternativa
Gestante/nutrizes

• Via oral:
Metronidazol, 500
mg, VO, a cada 12
horas, por 7 dias;
OU
• Via oral: Clindamicina,
300 mg, VO, a cada 12
horas, por 7 dias; OU
• Via intravaginal:
Metronidazol gel
vaginal, 100mg/g,
1 aplicador (5 g),
1x/dia, por 5 dias;
OU
• Clindamicina
creme 2%, 1
aplicador (5 g), 1x/
dia, por 7 dias.

• Via intravaginal:
Clindamicina óvulos,
100 mg, 1x/dia, por 3
dias.

• Via oral
(independentemente
da idade gestacional e
nutrizes): Metronidazol,
250 mg, VO, a cada 8
horas, por sete dias; OU
Metronidazol, 500 mg,
via oral, a cada 12
horas, por sete dias; OU
Clindamicina, 300 mg,
VO, a cada 12 horas, por
sete dias.
• Via intravaginal:
Clindamicina óvulos, 100
mg, 1x/dia, por três dias
OU Metronidazol gel a
0,75%, 1 aplicador (5 g),
1x/dia, por cinco dias.

Observações

• O tratamento das parcerias
sexuais não está recomendado.
• Orientar quanto ao efeito
antabuse – não fazer uso de
bebida alcóolica antes, durante
e após o tratamento.
• Puérperas e nutrizes: mesmo
esquema terapêutico das
gestantes.

continua
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conclusão
CAUSA

Gonorreia

Clamídia

Trichomonas
vaginalis

Neisseria
gonorrhoeae

Chlamydia
trachomatis

COMO IDENTIFICAR/AVALIAR
Características
Teste de apoio
clínicas
diagnóstico
• Secreção
vaginal amareloesverdeada, bolhosa
• No exame a
fresco, presença de
e fétida.
protozoário móvel e
• Outros sintomas:
prurido intenso,
leucócitos abundantes;
edema de vulva,
• Teste das aminas
dispareunia, colo
negativo ou fracamente
com petéquias e em
positivo;
“framboesa”.
• pH vaginal > 4,5.
• Menos frequente:
disúria.
• Devido ao grande
número de mulheres
• As cervicites são
assintomáticas e a
assintomáticas em
baixa sensibilidade
torno de 70% a 80%
das manifestações
dos casos.
clínicas nas cervicites,
• Nos sintomáticos:
“na ausência de
laboratório, a principal
- Queixas
estratégia de manejo
mais frequentes:
das cervicites por
corrimento vaginal,
clamídia e gonorreia
sangramento
é o tratamento das
intermenstrual
parcerias sexuais de
ou pós-coito,
homens portadores de
dispareunia e
uretrite”.8
disúria.
- Achados ao
exame físico:
sangramento ao
toque da espátula
ou swab, material
mucopurulento
no orifício externo
do colo e dor à
mobilização do colo
uterino.

• O diagnóstico
laboratorial da
cervicite causada por
C. trachomatis dever
ser feito por biologia
molecular e/ou cultura.
Para diagnóstico da
cervicite gonocócica,
proceder à cultura
em meio seletivo, a
partir de amostras
endocervicais e
uretrais.8

Orientações
• Fornecer
informações
sobre as IST e
sua prevenção.
• Ofertar testes
hepatite B,
gonorreia e
clamídia (quando
disponíveis).

Tratamento
medicamentoso

• Metronidazol, 2 g, VO, dose única; OU
• Metronidazol, de 400 a 500 mg, VO, a
cada 12 horas, por sete dias; OU
• Metronidazol, 250 mg, VO, a cada 8
horas, por sete dias; OU
• Secnidazol, 2 g, VO, dose única; OU
• Tinidazol, 2 g, VO, dose única

• Cefotaxima 1.000 mg,
IM, dose única; OU

• Ofertar
preservativos e
• Ofertar
vacinação contra
Hepatite B.
•

pós-exposição
sexual para o
HIV, quando
indicado.

500 mg, VO,
dose única (não
recomendado para
menores de 18
anos); OU
• Ceftriaxona, 500
mg IM, dose única.

• Convocar e tratar
as parcerias
sexuais.

IST, conforme a
Portaria nº 1.271,
de 6 de junho de
2014. As demais,
se considerado
conveniente,
acordo com a lista
estabelecida nos
estados/municípios.

O QUE FAZER
Alternativa
Gestante/nutrizes

• Azitromicina, 1
g, VO, dose única;
OU
• Doxiciclina, 100
mg, VO, 2x/dia,
por 7 a 10 dias.

dose única; OU
dose única; OU
• Espectrinomicina, 2 g
IM, dose única; OU
• Ampicilina, 2 ou 3 g +
Probenecida, 1 g, VO,
dose única; OU
• Tianfenicol, 2,5 g, VO,
duas doses, a cada 12
horas.
• Eritromicina estearato,
500 mg, VO, a cada 6
horas, por 7 dias; OU
• Eritromicina estearato,
500 mg, VO, a cada 12
horas, por 14 dias; OU
VO, a cada 12 horas,
por 7 dias; OU
VO, 1x, por 7 dias OU
• Tetraciclina, 500 mg,
VO, a cada 6 horas, por
7 dias.

Via oral
(independentemente
da idade gestacional e
nutrizes):
• Metronidazol, 2 g, VO,
dose única; OU
• Metronidazol, 250 mg,
VO, a cada 8 horas, por
sete dias; OU
• Metronidazol, de 400 a
500 mg, via oral, a cada
12 horas, por sete dias

Observações
• Orientar quanto ao efeito
antabuse e o uso de álcool com
todas as três drogas – não fazer
uso de bebida alcóolica antes,
durante e após o tratamento
• TODOS os parceiros devem
ser tratados com dose única
• Atenção: 50% dos casos são
assintomáticos

Primeira escolha:
• Ceftriaxona, 500 mg IM,
dose única
Segunda escolha:
• Espectrinomicina, 2 g
IM, dose única OU
• Ampicilina 2 ou 3 g +
Probenecida, 1 g, VO,
dose única OU
única

Primeira escolha:
Azitromicina, 1 g, VO,
dose única.
Segunda escolha:
• Amoxiciclina, 500 mg,
VO, a cada 8 horas, por 7
dias; OU
• Eritromicina estearato,
500 mg, VO, a cada seis
horas, por 7 dias OU
• Eritromicina estearato,
500 mg, VO, a cada 12
horas, por 14 dias.

• TODOS os parceiros dos
últimos 60 dias devem ser
tratados com dose única
• Devido à possibilidade de
coinfecção e desenvolvimento
da doença infecciosa pélvica,
combinado de clamídia e
gonorreia em TODOS os casos.
• As principais complicações
da cervicite por clamídia e
gonorreia, quando não tratadas,
pélvica (DIP), infertilidade,
gravidez ectópica e dor pélvica
crônica.

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, página 40, 2016.
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4.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:

Quadro 08: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde da mulher: controle dos cânceres do colo
do útero e da mama.
NANDA-I e NIC
Intervenções

Conhecimento deficiente Educação em saúde (5510)
• Marcar os grupos de alto risco e faixas de idades que mais se
beneficiariam com a educação em saúde.
• Identificar fatores internos e externos que possam melhorar
ou reduzir a motivação para o comportamento saudável.
• Determinar o contexto pessoal e o histórico sociocultural do
comportamento saudável do usuário, família ou comunidade.
• Determinar o conhecimento atual sobre saúde e
comportamentos de vida do usuário, família ou grupos-alvo.
• Auxiliar pessoas, famílias e comunidades no esclarecimento
das crenças e valores de saúde.
• Identificar características da população-alvo que afete a
seleção das estratégias educacionais.
• Priorizar as necessidades de aprendizado identificadas com
base na preferência do cliente, habilidades do enfermeiro,
recursos disponíveis e probabilidade de atingir o objetivo
com sucesso.
• Formular objetivos para o programa de saúde educacional.
• Identificar recursos (p. ex., pessoal, espacial, equipamento,
financeiro, etc.) necessários para conduzir o programa.
• Considerar acessibilidade, preferência do usuário e custo no
planejamento do programa.
• Posicionar estrategicamente um anúncio atrativo que
capture a atenção da audiência-alvo.
• Evitar usar técnicas de medo ou susto como estratégia para
motivar pessoas a mudarem comportamentos de estilo de
vida ou de saúde.
• Incorporar estratégias para melhorar a autoestima do
público-alvo.
• Desenvolver material educacional escrito em um nível
apropriado de leitura ao público-alvo.
• Ensinar estratégias que possam ser usadas para resistir a
comportamentos não saudáveis ou de risco, em vez de dar
conselhos para evitar ou mudar comportamentos.
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Manter a apresentação focada e breve, iniciando e finalizando
com o assunto principal.
Usar apresentações de grupo para oferecer apoio e
diminuir as ameaças ao público que vivenciam problemas e
preocupações semelhantes, conforme apropriado.
Usar palestras para transmitir o máximo de informação,
quando apropriado.
Usar discussões de grupo e jogos de interpretação para
influenciar crenças, atitudes e valores de saúde.

Autocontrole ineficaz da Identificação de risco (6610)
saúde
• Rever a história de saúde e documentos pregressos quanto
a evidência de diagnósticos e tratamentos médicos e de enfermagem prévios.
• Rever os dados derivados das medidas rotineiras para a avaliação do risco.
• Determinar a disponibilidade e qualidade dos recursos (p. ex.,
lógicos, financeiros, nível de educação, família, comunidade).
Manter registros e estatísticas precisos.
• Identificar riscos biológicos, comportamentais e ambientais
e suas inter-relações.
• Determinar o nível de funcionamento anterior e atual.
• Determinar a adesão aos tratamentos médicos e abordagens
de enfermagem.
• Orientar sobre fatores de risco e planejar a redução dos riscos.
• Iniciar encaminhamentos para profissionais ou instituições
de cuidados de saúde, conforme apropriado.
• Planejar o acompanhamento de longo prazo para as estratégias e atividades de redução do risco.
Disposição para conheci- Facilitação da autorresponsabilidade (4480)
mento melhorado
• Discutir com o usuário a extensão da responsabilidade pela
condição.
Disposição para autocon- • Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e metrole da saúde melhorado
dos em relação a assumir responsabilidades.
• Monitorar o nível de responsabilidade que o usuário assume.
• Encorajar a independência, mas auxiliar o usuário quando
este não conseguir.
• Discutir as consequências de não lidar com as próprias responsabilidades.
• Evitar a argumentação ou barganha com relação aos limites
estabelecidos com o usuário.
• Encorajar o usuário a assumir o máximo de responsabilidade
pelo próprio autocuidado.
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Exame das mamas (6522)
• Investigar os possíveis fatores de risco para desenvolvimento de câncer da mama, incluindo idade, idade na primeira
gestação, idade na menarca, idade na menopausa, histórico
familiar, histórico da doença mamária, estado de paridade e
histórico de amamentação.
• Verificar se a usuária percebeu ou não qualquer dor, nódulo,
espessamento ou sensibilidade da mama, secreção, distorção, retração ou descamação do mamilo.
• Auxiliar a usuária a posicionar-se com conforto durante o
exame, sempre oferecendo privacidade e sensibilidade, conforme necessário.
• Explicar as etapas específicas do exame enquanto é realizado.
• Realizar exame enquanto a usuária está na posição ereta, em
seguida na posição supina.
• Orientar a usuária a remover o avental.
• Inspecionar as mamas quanto tamanho, forma, alterações na
textura ou cor da pele, incluindo vermelhidão, depressões,
enrugamentos, descamação ou retração da pele.
• Observar simetria e contorno das mamas e a posição dos
mamilos bilateralmente quanto a qualquer desvio ou anormalidade.
• Orientar a usuária a utilizar quatro posições diferentes para
inspeção visual - braços ao lado, mãos na cintura e fazendo
pressão contra os quadris, mãos atrás da cabeça e braços
passando pela cintura com tórax inclinado para frente.
• Avaliar se há secreção mamilar, apertando suavemente cada
mamilo.
• Inspecionar e palpar cadeias linfáticas, incluindo nodos supraclaviculares, infraclaviculares, laterais, centrais, subescapulares e anteriores quanto a qualquer anormalidade.
• Observar número, tamanho, localização, consistência e mobilidade dos nódulos.
• Posicionar um pequeno travesseiro ou uma toalha sob a escápula para que a mama seja examinada, abduzir o braço no
mesmo lado da mama e colocar a mão da usuária atrás da
cabeça.
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Melhora da autoeficácia (5395)
• Explorar a percepção do usuário quanto aos benefícios alcançados ao executar o comportamento desejado.
• Identificar as barreiras à mudança de comportamento.
• Usar afirmativas positivas persuasivas sobre a habilidade do
indivíduo de assumir o comportamento.
• Simular/demonstrar comportamento desejado.
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Utilizar uma abordagem sistemática, palpar o tecido mamário com a superfície palmar dos três primeiros dedos da mão
dominante do examinador.
Mover a mão de forma rotativa e comprimir o tecido mamário
contra a parede torácica.
Examinar os quatro quadrantes da mama, incluindo axilar.
Observar quaisquer massas, incluindo localização, forma, tamanho (em cm), sensibilidade, mobilidade e consistência.
Observar o local da cicatriz da mastectomia em relação à
presença de uma erupção cutânea, edema, espessamento e
eritema, conforme apropriado.
Repetir o mesmo processo na outra mama.
Documentar todos os achados.
Relatar anormalidades ao médico/enfermeiro responsável,
conforme apropriado.
Encorajar a usuária a demonstrar a autopalpação durante e
após o exame clínico das mamas.
Orientar a usuária sobre a importância do autoexame regular
da mama.
Aconselhar mamografias regulares, conforme apropriado
para idade, condição e risco.
CIPESC®

Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Exame preventivo
ausente

Atividades para o Enfermeiro:
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Esclarecer a usuária sobre o exame preventivo do câncer
do colo do útero.
• Esclarecer sobre a importância do exame preventivo do
câncer do colo do útero.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar para coleta de preventivo periodicamente.
• Realizar o exame preventivo de câncer do colo do útero.
• Tranquilizar a usuária sobre o atendimento prestado.

Resultado de exame
preventivo alterado

Atividades para o Enfermeiro:
• Apoiar a usuária em suas necessidades.
• Encaminhar para consulta médica, quando necessário.
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Envolver família/pessoa significativa nos cuidados.
• Esclarecer a usuária quanto ao resultado de exame alterado.

Resultado de exame
preventivo normal

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer a usuária quanto ao resultado do exame citopatológico.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e útero.
• Orientar para coleta do exame preventivo anualmente.
• Reforçar sobre a importância da realização do exame preventivo.
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Atividades para o Enfermeiro:
• Demonstrar técnica do autoexame da mama.
• Reforçar as orientações relativas ao autoexame das mamas.
Atividades para a Usuária:
• Fazer autoexame das mamas regularmente, visando o autoconhecimento do corpo.
Atividades para o Enfermeiro:
• Demonstrar técnica do autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e útero.
• Oferecer folder educativo sobre autoexame das mamas.
• Realizar exame das mamas.
Atividades para a Usuária:
• Fazer autoexame das mamas regularmente, visando o autoconhecimento do corpo.

Uso de contraceptivo
adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Estimular a participação em oficinas.
• Examinar mamas.
• Executar ações de prevenção do câncer da mama e colo do
útero.
• Inspecionar retorno venoso em MMII.
• Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
• Orientar para realização do exame preventivo.
Atividades para a Usuária:
• Verificar pressão arterial e peso.
• Retornar no dia e horário agendados.

Uso de contraceptivo
inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Esclarecer dúvidas quanto aos métodos contraceptivos.
• Estimular a participação em oficinas.
• Examinar mamas.
• Executar ações de prevenção do câncer da mama e colo do
útero.
• Inspecionar retorno venoso em MMII.
• Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
• Orientar para realização do exame preventivo.
• Reforçar orientação quanto ao uso correto do contraceptivo
adotado.
• Sensibilizar para uso de preservativos.
Atividades para a Usuária:
• Fazer autoexame das mamas.
• Verificar pressão arterial e peso.
• Retornar no dia e horário agendados.
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Ansiedade frente a
coleta e resultado de
exames

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a usuária conforme suas necessidades.
• Buscar compreender a expectativa apresentada.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer o usuário quanto aos achados em exames.
• Esclarecer sobre o tratamento a ser realizado.
• Estabelecer relação de confiança com a usuária.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar quanto a terapêutica medicamentosa.
• Orientar sobre a periodicidade do exame.
• Tranquilizar a usuária durante a realização do procedimento.
• Usar abordagem calma e segura.

Higiene das mamas
deficiente

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular a autoestima da usuária.
• Estimular o autoexame das mamas.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.
• Orientar hábitos de higiene.

Higiene das genitálias
alterada

Atividades para o Enfermeiro:
• Encorajar verbalizações, sentimentos, percepções e medos.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.
• Explicar os riscos à saúde devido às más condições de higiene pessoal e domiciliar.
• Fazer exame especular.
• Orientar hábitos de higiene.
• Orientar uso correto do preservativo.

Glândula mamária
alterada

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher e apoiar a usuária conforme suas necessidades.
• Encaminhar para atendimento especializado.
• Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
• Investigar outras patologias pessoal e/ou familiar.
• Investigar a causa da dor.
• Orientar o controle do uso de medicação.
• Orientar o uso correto de sutiã.
• Realizar exame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.

Glândula mamária com
secreção

Atividades para o Enfermeiro:
• Coletar secreção das mamas.
• Encaminhar para atendimento especializado.
• Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
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• Orientar coleta de secreção para exame.
• Realizar exame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Realizar higiene corporal.
Glândulas mamárias
aumentadas

Atividades para o Enfermeiro:
• Detectar alterações de sinais e sintomas nas mamas.
• Orientar autoexame das mamas, conforme protocolo.
• Realizar exame das mamas.
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.

Mamilos íntegros

Atividades para o Enfermeiro:
• Identificar o tipo de mamilo.
• Reforçar orientações para a prevenção de fissura nos mamilos.
• Reforçar orientações sobre o uso correto de sutiã.
Atividades para a Usuária:
• Expor as mamas a duchas de água fria.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.

Prurido vaginal

Atividades para o Enfermeiro:
• Captar parceiro para tratamento.
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Indicar banho de assento.
• Investigar o tempo de aparecimento da queixa.
• Orientar dieta alimentar.
• Orientar o uso correto do preservativo.
• Orientar sobre higiene das genitálias.
• Realizar o exame preventivo de câncer do colo do útero.

Dor em baixo-ventre

Atividades para o Enfermeiro:
• Colher material para citologia oncótica.
• Encaminhar para atendimento especializado.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Fazer exame especular.
• Investigar fatores fisiológicos.
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.

Dor à relação sexual
(dispareunia)

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Encorajar verbalizações, sentimentos, percepções e medo.
• Fazer exame especular.
• Investigar fatores fisiológicos que interferem na relação.
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.

CONTROLE DOS CÂNCERES DO COLO DO ÚTERO E DA MAMA

Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
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Cólica uterina

Atividades para o Enfermeiro:
• Orientar aplicação de calor local com média intensidade, em
baixo-ventre, enquanto tiver dor.
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.
• Orientar quanto as atividades físicas diárias, tipos e frequência.
• Orientar métodos para alívio da dor.

Sangramento vaginal
inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar sangramento.
• Encaminhar para consulta médica.
• Encaminhar para maternidade de referência.
• Orientar para não ter relação sexual vaginal neste período.
• Investigar quantidade e duração do sangramento.
• Monitorar sinais vitais.
• Orientar e agendar retorno.
• Orientar familiares para acompanhar usuária.
• Orientar observação do sangramento.
• Orientar para realização do exame preventivo.
• Orientar sobre restrição as atividades.
• Programar visita domiciliar.
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5. PRÉ-NATAL
5.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal,
da amamentação e da vacinação;
• Verificar/realizar o cadastramento das gestantes no SisPréNatal;
• Conferir as informações preenchidas no Cartão da Gestante;
• Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da
Gestante.
• Aplicar vacinas antitetânica, dTpa e hepatite B;
• Realizar atividades educativas, individuais e em grupos (deve-se utilizar
a sala de espera);
• Informar o(a) enfermeiro(a) ou o(a) médico(a) de sua equipe, caso a gestante apresente algum sinal de alarme: febre, calafrios, corrimento com
mau cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas frequentes,
ausência de movimentos fetais, mamas endurecidas, vermelhas e quentes e dor ao urinar;
• Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante
para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário;
• Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas;
• Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal,
acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar.
5.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal,
da amamentação e da vacinação;
• Realizar o cadastramento da gestante no SisPréNatal e fornecer o Cartão
da Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e
atualizado a cada consulta);
• Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada
com a presença do(a) médico(a);
• Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de
pré-natal;
• Realizar testes rápidos;
• Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal
(sulfato ferroso e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para

PRÉ-NATAL

5.1.1. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
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tratamento das ISTs, conforme protocolo da abordagem sindrômica);
Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano, dTpa e hepatite B);
Identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou identificadas
como de alto risco e encaminhá-las para consulta médica. Caso seja
classificada como de alto risco e houver dificuldade para agendar a
consulta médica (ou demora significativa para este atendimento), a gestante deve ser encaminhada diretamente ao serviço de referência;
Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico
do colo do útero;
Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou
atividades de sala de espera);
Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade;
Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar
busca ativa das gestantes faltosas;
Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal,
acompanhar o processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar.

PRÉ-NATAL

5.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados para o acompanhamento pré-natal são:
• Hemograma;
• Tipagem sanguínea e fator Rh;
• Coombs indireto (se for Rh negativo);
• Glicemia de jejum;
• Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR;
• Teste rápido diagnóstico anti – HIV;
• Anti – HIV;
• Toxoplasmose IgM e IgG;
• Sorologia para hepatite B (HbsAg);
• Urocultura;
• Urina tipo I;
• Ultrassonografia obstétrica;
• Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica);
• Teste de tolerância para glicose com 75g, se a glicemia estiver acima de
85 mg/dL ou se houver fator de risco (realize este exame preferencialmente entre a 24ª a 28ª semana).
5.3. Prescrição de Medicamentos
Os medicamentos que podem ser prescritos pelo enfermeiro no atendimen-
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to do pré-natal são apresentados a seguir, de acordo com o contexto de saúde:
5.3.1. ISTs:
Os medicamentos que podem ser prescritos para o tratamentos das ISTs
estão descritos no Quadro 07 da página 56.
5.3.2. Suplementação de Ferro
O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, do Ministério da Saúde,
criado por meio da Portaria MS nº 730, de 13 de maio de 2005, recomenda a suplementação de 40 mg/dia de ferro elementar (200 mg de sulfato ferroso), a partir da
20a semana gestacional. Orienta-se que a ingestão seja realizada uma hora antes
das refeições. A suplementação de ferro deve ser mantida no pós-parto e no pós
aborto por 3 meses.

PRÉ-NATAL

Em casos de diagnóstico de anemia gestacional, a atuação do enfermeiro
deve ser baseada no fluxograma 01, apresentado a seguir:
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Fluxograma 01: O que fazer na anemia gestacional?

ACOLHIMENTO COM
ESCUTA QUALIFICADA E
ENTREVISTA
Equipe multiprofissional

Gestante apresentando quadro
de anemia (hemoglobina < 11
g/dl)

Hemoglobina
entre 8 g/dl e
11 g/dl?
Enfermeiro(a)
/médico(a)

Sim

Anemia leve a moderada
• 200 mg/dia de sulfato ferroso, uma hora
antes das refeições (dois cp. antes do café,
dois cp. antes do almoço e um cp. antes
do jantar), de preferência com suco de
frutas cítricas.
• Avaliar a presença de parasitose intestinal
e tratá-la (ver Quadro 9).
• Repetir hemoglobina em 60 dias.
Enfermeiro(a)/médico(a)

PRÉ-NATAL

Não

Hemoglobin
a < 8 g/dl

Níveis
aumentados de
hemoglobina?
Enfermeiro(a)/
médico(a)

Enfermeiro(a)
/médico(a)

Sim

Sim

Manter tratamento até
hemoglobina > 11 g/dl,
depois manter dose
profilática.
Enfermeiro(a)/médico(a)

Não

Anemia grave
Encaminhar ao prénatal de alto risco.
Enfermeiro(a)/médico(a)

Sim

Níveis estacionários ou
em queda de
hemoglobina
Enfermeiro(a)/médico(a)

A anemia durante a gestação pode estar associada a um risco aumentado de baixo peso ao
nascer, mortalidade perinatal e trabalho de parto prematuro.
• Sulfato ferroso: um comprimido de 200 mg de Fe = 40 mg de ferro elementar.
• Administrar longe das refeições e preferencialmente com suco cítrico.
• Profilático: 1 comprimido (indicada suplementação diária a partir do conhecimento da gravidez
até o terceiro mês após parto).
• Tratamento: quatro a seis comprimidos.
• Atentar para os diagnósticos prévios ou no pré-natal de talassemia, doença falciforme, entre
outros, avaliando a necessidade de acompanhamento no alto risco.
Enfermeia
ro)/(méd

ico(a)

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, 2016.
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5.3.3. Ácido Fólico
indicadÉa rotineiramente, a administração preventiva de ácido fólico no
período pré-gestacional, para a prevenção de defeitos congênitos do tubo neural,
especialmente nas mulheres com antecedentes desse tipo de malformações, pelo
menos dois meses antes e nos dois primeiros meses da gestação na dose de 5
mg VO/dia.
5.3.4. Dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal
Após verificação de que as dores não são contrações uterinas, após orientar dieta rica em resíduos e recomendação de aumento da ingestão de líquidos,
eventualmente o enfermeiro poderá prescrever:
• Dimeticona
• Supositório de glicerina
• Hioscina, 1 cápsula, via oral, até 2 vezes ao dia.

Em casos de queixa de náusea e vômitos durante a gestação, a atuação do
enfermeiro deve ser baseada no fluxograma 02, apresentado a seguir:

PRÉ-NATAL

5.3.5 - Náuseas e vômitos
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Fluxograma 02: O que fazer nos quadros de náusea e vômitos?

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, 2016.
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5.3.6 - Queixas urinárias
Em casos de queixas urinárias durante a gestação, a atuação do enfermeiro deve ser baseada no fluxograma 03, apresentado a seguir:

PRÉ-NATAL

Fluxograma 03: O que fazer nas queixas urinárias?

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, 2016.
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5.3.7

- Sífilis

Em casos de queixas urinárias durante a gestação, a atuação do enfermeiro deve ser baseada no fluxograma 03, apresentado a seguir:

PRÉ-NATAL

Fluxograma 04: O que fazer nos quadros de Sífilis?

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, 2016.
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5.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 09: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde da mulher: pré-natal.
NANDA-I e NIC
Intervenções

Risco para infecção
(DST-AIDS, colo de útero
e tétano puerperal e
neonatal)

Proteção contra infecção (6550)
• Monitorar vulnerabilidade da infecção.
• Monitorar contagens totais de granulócitos, células brancas
e resultados diferenciais.
• Ensinar o usuário e familiares sobre sinais e sintomas da
infecção e quando recorrer ao serviço de saúde.
• Incentivar a ingestão de líquidos, quando apropriado.
• Orientar sobre o uso racional de antibióticos.

Dor aguda (membros
inferiores, pelve, região
inguinal e lombar)

Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a
localização, características, início/duração, frequência,
qualidade, intensidade ou severidade da dor.
• Assegurar cuidados analgésicos para a usuária.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade
de vida (sono, apetite, cognição, humor).
• Encorajar a usuária a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas
(aplicação de calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra
ou aumente e juntamente a outras medidas de alívio da dor.
• Controlar fatores ambientais que possam influenciar a
resposta da usuária ao desconforto (ex: temperatura do
ambiente, iluminação, ruídos).
Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar a usuária e a família a monitorar a intensidade,
qualidade e duração da dor.
• Orientar a usuária como titular as doses, dependendo da
frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da
dor.
• Orientar a usuária e membros da família sobre a ação e
efeitos adversos dos agentes para alívio da dor.

Dor no trabalho de parto •

Ainda não há intervenções NIC relacionadas. Diagnóstico de
Enfermagem aprovado em 2013.

PRÉ-NATAL

Diagnósticos de Enfermagem
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Padrão do sono
perturbado

Melhora do sono (1850)
• Orientar a usuária a monitorar o padrão de sono e a observar
as circunstâncias físicas (dor/desconforto e frequência
urinária).
• Orientar a usuária a evitar alimentos e bebidas que interfiram
no sono.
• Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para
melhorar o sono.

PRÉ-NATAL

Intolerância à atividade Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo
adequado de recursos energéticos.
• Auxiliar a usuária a entender os princípios de conservação
de energia (ex: necessidade de restrição de atividades ou de
repouso).
• Orientar a usuária/familiar a reconhecer sinais e sintomas de
fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou
arritmias, dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão
hemodinâmica).
Terapia ocupacional (4310)
• Identificar estratégias para promover a participação da
usuária em atividades desejadas.
• Auxiliar a usuária a escolher atividades e metas compatíveis
com as capacidades física, psicológica e social.
Incontinência urinária de Cuidados na incontinência urinária (0610)
esforço
• Explicar a etiologia do problema e o motivo para suas ações.
• Auxiliar na seleção da roupa/proteção apropriada para a
incontinência no tratamento de curto prazo.
• Monitorar os hábitos intestinais.
Dor aguda (membros
inferiores, pelve, região
inguinal e lombar)

•

•

Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas
(aplicação de calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra
ou aumente e juntamente a outras medidas de alívio da dor.
Controlar fatores ambientais que possam influenciar a
resposta da usuária ao desconforto (ex: temperatura do
ambiente, iluminação, ruídos).

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar a usuária e a família a monitorar a intensidade,
qualidade e duração da dor.
• Orientar a usuária como titular as doses, dependendo da
frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da
dor.
• Orientar a usuária e membros da família sobre a ação e
efeitos adversos dos agentes para alívio da dor.
Dor no trabalho de parto •

Ainda não há intervenções NIC relacionadas. Diagnóstico de
Enfermagem aprovado em 2013.
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Melhora do sono (1850)
• Orientar a usuária a monitorar o padrão de sono e a observar
as circunstâncias físicas (dor/desconforto e frequência
urinária).
• Orientar a usuária a evitar alimentos e bebidas que interfiram
no sono.
• Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para
melhorar o sono.

Terapia ocupacional (4310)
• Identificar estratégias para promover a participação da
usuária em atividades desejadas.
• Auxiliar a usuária a escolher atividades e metas compatíveis
com as capacidades física, psicológica e social.
Incontinência urinária de Cuidados na incontinência urinária (0610)
esforço
• Explicar a etiologia do problema e o motivo para suas ações.
• Auxiliar na seleção da roupa/proteção apropriada para a
incontinência no tratamento de curto prazo.
• Monitorar os hábitos intestinais
Amamentação ineficaz

Aconselhamento para lactação (5244)
• Fornecer informações sobre os benefícios psicológicos e
fisiológicos da amamentação.
• Determinar o desejo e a motivação da mãe em amamentar,
bem como a percepção da amamentação.
• Desfazer equívocos, desinformação e imprecisões sobre o
aleitamento materno.
• Incentivar pessoas significantes e próximas à mãe,
familiares ou amigos em fornecer apoio (ex. oferecer orações,
encorajamento e confiança, realizar as tarefas domésticas e
assegurar que a mãe está recebendo adequados descanso e
alimentação).
• Fornecer material educativo, conforme necessário.
• Incentivar o comparecimento às aulas de amamentação e
grupos de apoio.
• Fornecer à mãe a oportunidade de amamentar após o
nascimento, quando possível.

PRÉ-NATAL

Intolerância à atividade Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo
adequado de recursos energéticos.
• Auxiliar a usuária a entender os princípios de conservação
de energia (ex: necessidade de restrição de atividades ou de
repouso).
• Orientar a usuária/familiar a reconhecer sinais e sintomas de
fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou
arritmias, dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão
hemodinâmica).
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Náusea

Orientar com dicas sobre a alimentação de bebê (p. ex.,
enraizamento, sucção e estado de alerta silencioso).
Auxiliar como segurar de forma adequada para amamentar
(ex. monitorar o alinhamento adequado do bebê, forma de
segurar e de comprimir a aréola e deglutição audível).
Orientar sobre as várias posições de alimentação (p. ex.,
cruzado no berço, apreensão como de bola de “soccer” e
deitado de lado).
Orientar a mãe sobre os sinais de transferência de leite (p. ex.,
o vazamento de leite, engolir audível e sensação de “queda”).
Discutir as formas de facilitar a transferência de leite (p. ex.,
técnicas de relaxamento, massagem do peito e ambiente
silencioso).
Informar sobre a diferença entre sucção nutritiva e não
nutritiva.
Monitorar a capacidade do bebê em sugar.
Demonstrar o treino de sucção, se necessário (ex, usar um
dedo limpo para estimular o reflexo da sucção e bloqueio).
Orientar a mãe a permitir que o bebê termine a amamentação
no primeiro peito antes de oferecer o segundo peito .
Orientar sobre como interromper a amamentação, se
necessário.
Orientar a mãe sobre os cuidados com o mamilo.
Monitorar a dor do mamilo e integridade da pele dos mamilos.
Discutir as técnicas para evitar ou minimizar o regurgitamento
e desconfortos associados (p. ex., alimentação frequente,
massagem do peito, compressa quente, expressão do
leite, sacos de gelo aplicados após a amamentação ou
bombeamento e medicação anti-inflamatória).
Orientar sobre os sinais, sintomas e estratégias de manejo
para obstrução dos ductos, mastite, infecção e candidíase.
Discutir sobre as necessidades de descanso adequado,
hidratação e dieta bem equilibrada.
Auxiliar na determinação das necessidades de alimentação
suplementar, chupeta e protetores de mamilo.
Incentivar a mãe a usar sutiã firme e adequado.
Orientar sobre a manutenção de registros das sessões de
amamentação e de bombeamento, se indicado.
Orientar sobre os padrões de fezes e urina do bebê.
Discutir a frequência dos padrões de alimentação normais,
incluindo agrupamento alimentação e surtos de crescimento.
Incentivar o aleitamento continuado após o retorno ao
trabalho ou à escola.

Controle da Náusea (1450)
• Certificar-se da efetividade de medicamentos antieméticos
que são dados para evitar náusea.
• Reduzir ou eliminar fatores individuais que precipitam ou
aumentam a náusea (ansiedade, medo, dor, fadiga, falta de
conhecimento).
• Fornecer informações sobre a náusea, como causa e tempo
de duração.

Conhecimento deficiente Educação em saúde (5510)
• Marcar os grupos de alto risco e faixas de idades que mais se
beneficiariam com a educação em saúde.
• Identificar fatores internos e externos que possam melhorar
ou reduzir a motivação para o comportamento saudável.
• Determinar o contexto pessoal e o histórico sociocultural do
comportamento saudável do usuário, família ou comunidade.
• Determinar o conhecimento atual sobre saúde e
comportamentos de vida do usuário, família ou grupos-alvo.
• Auxiliar pessoas, famílias e comunidades no esclarecimento
das crenças e valores de saúde.
• Identificar características da população-alvo que afete a
seleção das estratégias educacionais.
• Priorizar as necessidades de aprendizado identificadas com
base na preferência do cliente, habilidades do enfermeiro,
recursos disponíveis e probabilidade de atingir o objetivo
com sucesso.
• Formular objetivos para o programa de saúde educacional.
• Identificar recursos (p. ex., pessoal, espacial, equipamento,
financeiro etc.) necessários para conduzir o programa.
• Considerar acessibilidade, preferência do consumidor e custo
no planejamento do programa.
• Posicionar estrategicamente um anúncio atrativo que
capture a atenção da audiência-alvo.
• Evitar usar técnicas de medo ou susto como estratégia para
motivar pessoas a mudarem comportamentos de estilo de
vida ou de saúde.
• Incorporar estratégias para melhorar a autoestima do
público-alvo.
• Desenvolver material educacional escrito em um nível
apropriado de leitura ao público-alvo.
• Ensinar estratégias que possam ser usadas para resistir a
comportamentos não saudáveis ou de risco, em vez de dar
conselhos para evitar ou mudar comportamentos.
• Manter a apresentação focada e breve, iniciando e finalizando
com o assunto principal.
• Usar palestras para transmitir o máximo de informação,
quando apropriado.
• Usar discussões de grupo e jogos de interpretação para
influenciar crenças, atitudes e valores de saúde.
Autocontrole ineficaz da
saúde

Identificação de risco (6610)
• Rever a história de saúde e documentos pregressos quanto
a evidência de diagnósticos e tratamentos médicos e de
enfermagem prévios.
• Rever os dados derivados das medidas rotineiras para a
avaliação do risco.
• Determinar a disponibilidade e qualidade dos recursos (p. ex.,
lógicos, financeiros, nível de educação, família, comunidade).
Manter registros e estatísticas precisos.
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Identificar riscos biológicos, comportamentais e ambientais
e suas inter-relações.
Determinar o nível de funcionamento anterior e atual.

Identificação de risco (6610)
• Rever a história de saúde e documentos pregressos quanto
a evidência de diagnósticos e tratamentos médicos e de
enfermagem prévios.
• Rever os dados derivados das medidas rotineiras para a
avaliação do risco.
• Determinar a disponibilidade e qualidade dos recursos (p. ex.,
lógicos, financeiros, nível de educação, família, comunidade).
Manter registros e estatísticas precisos.
• Identificar riscos biológicos, comportamentais e ambientais
e suas inter-relações.
• Determinar o nível de funcionamento anterior e atual.
• Determinar a adesão aos tratamentos médicos e abordagens
de enfermagem.
• Orientar sobre fatores de risco e planejar a redução dos
riscos.
• Iniciar encaminhamentos para profissionais ou instituições
de cuidados de saúde, conforme apropriado.
• Planejar o acompanhamento de longo prazo das estratégias
e atividades de redução do risco.
Disposição para
conhecimento melhorado
Disposição para
autocontrole da saúde
melhorado

Facilitação da autorresponsabilidade (4480)
• Discutir com o usuário a extensão da responsabilidade pela
condição.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e
medos em relação a assumir responsabilidades.
• Monitorar o nível de responsabilidade que o usuário assume.
• Encorajar a independência, mas auxiliar o usuário quando
este não conseguir.
• Discutir as consequências de não lidar com as próprias
responsabilidades.
• Evitar a argumentação ou barganha com relação aos limites
estabelecidos com o usuário.
• Encorajar o usuário a assumir o máximo de responsabilidade
pelo próprio autocuidado.
Melhora da autoeficácia (5395)
• Explorar a percepção do indivíduo quanto aos benefícios
alcançados ao executar o comportamento desejado.
• Identificar as barreiras à mudança de comportamento.
• Usar afirmativas positivas persuasivas sobre a habilidade do
indivíduo de assumir o comportamento.
• Simular/demonstrar comportamento desejado.
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CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Edema postural de MMII
na gestante

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Correlacionar o peso e altura com a idade gestacional.
• Esclarecer dúvidas da mulher quanto à presença do edema.
• Investigar outras patologias pessoal e/ou familiar.
• Investigar o tempo de aparecimento e características do
edema.
• Orientar dinâmica postural correta para prevenção de edema.

Ingestão alimentar
inadequada da gestante

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar estado nutricional da gestante.
• Correlacionar o peso e altura com a idade gestacional.
• Encaminhar a gestante para oficinas educativas.
• Encaminhar para consulta médica se sobrepeso, baixo peso,
desnutrição.
• Investigar hábitos alimentares individuais e familiares, tipo
de alimentos, quantidade e frequência.
• Monitorar gráfico de peso e idade gestacional.
• Oferecer folder educativo quanto à ingestão nutricional na
gravidez.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Realizar acompanhamento dos hábitos alimentares através
da visita domiciliar.
Atividades para a Usuária:
• Alimentar-se pela manhã com frutas, leite e pães.
• Comer alimentos variados em todas as refeições, principalmente verduras, grãos e carboidratos.
• Evitar líquidos durante a refeição.
• Procurar a unidade de saúde ao apresentar salivação, náuseas e vômitos em excesso.
• Tomar água, várias vezes ao dia.

Amamentação adequada Atividades para o Enfermeiro:
• Amamentar exclusivamente até o 6º mês.
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
• Estimular vínculo mãe/filho durante o aleitamento materno.
• Observar a amamentação e a pega.
• Observar rachaduras, dor e endurecimento das mamas.
• Reforçar a importância da amamentação.
• Reforçar a orientação da gestante sobre a amamentação.
• Reforçar a orientação sobre os cuidados com as mamas e
mamilos conforme protocolo.
• Reforçar a orientação sobre os fatores que favorecem ou prejudicam a produção de leite.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Retornar no dia e horário agendados
• Elevar MMII várias vezes ao dia, conforme orientação.
• Observar melhora do edema com elevação das pernas.
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Atividades para a Usuária:
• Beber líquidos após e nos intervalos entre as mamadas, mínimo dois copos.
• Fazer limpeza do bico do seio com o próprio leite antes e
após cada mamada.
• Oferecer o seio até esgotar, dar o outro seio. Na próxima mamada, começar pelo último seio.
Amamentação
inadequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Demonstrar técnica correta de amamentação.
• Encorajar a usuária a explicitar suas dúvidas, anseios e dificuldades relacionadas à amamentação.
• Ensinar ordenha mamária.
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
• Estimular vínculo mãe/filho durante o aleitamento materno.
• Monitorar o peso da criança.
• Observar a amamentação e a pega.
• Observar rachaduras, dor e endurecimento das mamas.
• Orientar sobre os fatores que favorecem ou prejudicam a
produção de leite.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Beber líquidos após e nos intervalos entre as mamadas, mínimo dois copos.
• Realizar a ordenha mamária manualmente, até o esvaziamento completo da(s) mama(s).
• Expor mamilos aos raios solares: 15 minutos pela manhã até
10h, à tarde após 15h, ou lâmpada 40w um palmo de distância.
• Fazer limpeza do bico do seio com o próprio leite antes e
após cada mamada.
• Oferecer o seio até esvaziamento da mama e dar o outro seio.
Na próxima mamada começar pelo último seio.
Contração uterina

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar as contrações uterinas.
• Investigar sangramento e outras queixas associadas.
• Monitorar e registrar os batimentos cardiofetais.
• Observar duração e frequência das contrações durante a
gestação.
• Orientar a gestante para distinção entre contração uterina
fisiológica e de trabalho de parto.
Atividades para a Usuária:
• Procurar a US ou maternidade, caso aumentem as contrações uterinas.
• Realizar repouso, deitada do lado esquerdo.

Uso de contraceptivo
adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Estimular a participação em oficinas.
• Examinar mamas.
• Executar ações de prevenção do câncer da mama e do colo
do útero.
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Inspecionar retorno venoso em MMII.
Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
Orientar para realização do exame preventivo.

Atividades para a Usuária:
• Verificar pressão arterial e peso mensalmente.
• Retornar no dia e horário agendados.
Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Esclarecer dúvidas quanto aos métodos contraceptivos.
• Estimular a participação em oficinas.
• Examinar mamas.
• Executar ações de prevenção do câncer da mama e do colo
do útero.
• Inspecionar retorno venoso em MMII.
• Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
• Orientar para realização do exame preventivo.
• Reforçar orientação quanto ao uso correto do contraceptivo
adotado.
• Sensibilizar para uso de preservativos.
Atividades para a Usuária:
• Realizar o autoexame da mama.
• Retornar no dia e horário agendados.
Glândula mamária
íntegra

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês
• Orientar a gestante para a prevenção de fissura nos mamilos.
Atividades para a Usuária:
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.

Higiene das mamas
deficiente

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular a autoestima da usuária.
• Estimular o autoexame das mamas.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.
• Orientar hábitos de higiene.

Higiene das genitálias
alterada

Atividades para o Enfermeiro:
• Encorajar verbalizações, sentimentos, percepções e medos.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.
• Explicar os riscos à saúde devido às más condições de higiene pessoal e domiciliar.
• Fazer exame especular.
• Orientar hábitos de higiene.
• Orientar uso correto do preservativo.

Glândula mamária
alterada

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher e apoiar a usuária conforme suas necessidades.
• Encaminhar para atendimento especializado.

PRÉ-NATAL

Uso de contraceptivo
inadequado
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Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
Investigar outras patologias pessoal e/ou familiar.
Investigar causa da dor.
Orientar o controle do uso de medicação.
Orientar uso correto de sutiã.
Realizar exame das mamas.

Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
Mamilos íntegros

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
• Identificar o tipo de mamilo da gestante.
• Reforçar orientações para a prevenção de fissura nos mamilos.
• Reforçar orientações sobre o uso correto de sutiã.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Expor as mamas a duchas de água fria.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
Glândula mamária com
secreção

Atividades para o Enfermeiro:
• Coletar secreção de mamas.
• Encaminhar para atendimento especializado.
• Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
• Orientar coleta de secreção para exame.
• Realizar exame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Realizar higiene corporal.

Glândulas mamárias
aumentadas

Atividades para o Enfermeiro:
• Detectar alterações de sinais e sintomas nas mamas.
• Orientar autoexame das mamas, conforme protocolo.
• Realizar exame das mamas.
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.
Atividades para a Usuária:
• Realizar autoexame das mamas.
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.

Ingurgitamento mamário Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar ordenha mamária.
• Realizar a ordenha mamária manualmente, até o esvaziamento completo da(s) mama(s).
• Estimular vínculo mãe/filho durante o aleitamento materno.
• Monitorar através de visita domiciliar.
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Observar a necessidade de aplicação de compressas frias.
Observar a amamentação e a pega.
Orientar manutenção do aleitamento, reduzindo o intervalo
das mamadas.
• Orientar uso correto de sutiã.
• Verificar a presença de quadro febril, intensidade da dor e
outras queixas associadas.
Atividades para a Usuária:
• Colocar a criança para sugar primeiro na mama menos dolorida.
• Oferecer ao bebê o leite retirado, com uma colher pequena ou
copinho (de café).
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
• Retornar no dia e horário agendados.
Mastite

Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar ordenha mamária
• Realizar a ordenha mamária manualmente, até o esvaziamento completo da(s) mama(s).
• Estimular vínculo mãe/filho durante o aleitamento materno.
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Observar a amamentação e a pega.
• Orientar manutenção do aleitamento, reduzindo o intervalo
das mamadas.
• Orientar uso correto de sutiã.
• Verificar a presença de quadro febril, intensidade da dor e
outras queixas associadas.
Atividades para a Usuária/Família:
• Colocar a criança para sugar primeiro na mama menos dolorida.
• Oferecer ao bebê o leite retirado, com uma colher pequena ou
copinho (de café).
• Usar sutiã com alças curtas para manter os seios elevados.
• Retornar no dia e horário agendados.

Controle do regime
terapêutico adequado
em gestante de risco/HIV

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para a oficina de gestante.
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de
alto risco.
• Monitorar a gestante quanto a presença nas consultas do
serviço de referência e ao uso correto da medicação.
• Notificar à epidemiologia.
• Orientar a importância de não amamentar.
• Orientar a importância do sexo seguro através do preservativo.
• Orientar casal/mulher para o planejamento familiar.
• Orientar esquema terapêutico.
• Programar visita domiciliar.
• Registrar no prontuário e cartão da gestante.

PRÉ-NATAL

•
•
•

86

Guia de Orientações para a Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.

•
•

Solicitar a medicação e o Kit de tratamento para o parto.
Solicitar teste HIV para o parceiro.

Atividades para a Usuária:
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
Controle do regime
terapêutico adequado
em gestante de risco/
toxoplasmose

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para a oficina de gestante.
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de
alto risco.
• Monitorar a gestante quanto a presença nas consultas no
serviço de referência e ao uso correto da medicação.
• Notificar à epidemiologia.
• Orientar esquema terapêutico.
• Realizar visita domiciliar.
• Registrar no prontuário e cartão da gestante.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Tomar a medicação conforme prescrito.
• Retornar no dia e horário agendados.
Controle do regime
terapêutico adequado
em gestante de risco/
sífilis

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar a gestante com VDRL e FITA reagentes ao serviço
de referência de pré-natal de alto risco.
• Encaminhar para a oficina de gestante.
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de
alto risco.
• Fazer seguimento sorológico quantitativo mensal durante a
gestação, conforme protocolo.
• Monitorar a gestante: presença nas consultas do serviço de
referência e uso correto da medicação.
• Notificar à epidemiologia.
• Orientar esquema terapêutico.
• Realizar visita domiciliar.
• Registrar no prontuário e cartão da gestante.
Atividades para a Usuária:
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.

Controle do regime
terapêutico adequado
em gestante de risco/
tuberculose

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para a oficina de gestante.
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de
alto risco.
• Monitorar a gestante: presença nas consultas no serviço de
referência e uso correto da medicação.
• Notificar à epidemiologia.
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Orientar esquema terapêutico.
Realizar visita domiciliar.
Registrar no prontuário e cartão da gestante.

Gravidez indesejada

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a gestante conforme suas necessidades.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Encaminhar para suporte psicológico.
• Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos.
• Envolver a família/pessoa significativa nos cuidados.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitária.
• Realizar visita domiciliar.

Gestação /1o trimestre
normal

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a gestante conforme suas necessidades.
• Aconselhar o pré-teste – AIDS.
• Agendar oficina para gestante e visita à maternidade vinculada.
• Avaliar história reprodutiva anterior.
• Enfatizar a importância do pré-natal.
• Entregar pasta de gestante com orientação dos conteúdos
educativos e explicação do programa.
• Envolver a família/pessoa significativa nos cuidados.
• Estimular confiança no atendimento prestado.
• Orientar cuidados com as mamas.
• Orientar dieta alimentar em quantidade, frequência e qualidade.
• Orientar sobre atividade sexual na gestação.
• Pesquisar doenças intercorrentes e indicadores de risco.
• Realizar avaliação clínica obstétrica.
• Realizar esquema vacinal.
• Solicitar exames conforme o protocolo.

Gestação /2o trimestre
normal

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar sífilis e HIV.
• Realizar visita domiciliar.
• Reforçar as orientações apresentadas no primeiro trimestre
de gestação.
• Repetir sorologia para Toxoplasmose se 1º exame negativo e
gestante apresentar risco.
• Solicitar Coombs Indireto na 24º semana para gestante com
Rh negativo.
• Solicitar curva glicêmica a partir da 24º semana até 32º semana.
• Solicitar urocultura.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.
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Gestação /3o trimestre
normal

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar sífilis e HIV.
• Orientar quanto a sinais de trabalho de parto.
• Orientar a gestante quanto aos seus direitos.
• Orientar a importância da consulta do puerpério e o acompanhamento do lactente.
• Realizar visita domiciliar.
• Reforçar as orientações apresentadas no primeiro e segundo
trimestre de gestação.
• Solicitar urocultura.

Desenvolvimento fetal
adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar a gestante para oficinas educativas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao desenvolvimento fetal adequado.
• Monitorar e registrar os batimentos cardiofetais.
• Monitorar gráfico de peso e idade gestacional.
• Reforçar orientações sobre fases do desenvolvimento fetal
durante a gestação.
• Relacionar o peso e altura com a idade gestacional.

Desmame precoce do
lactente

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a puérpera conforme suas necessidades.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Ensinar a ordenha mamária.
• Envolver família/pessoa significativa nos cuidados.
• Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
• Estimular vínculo mãe/filho durante o aleitamento materno.
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Orientar os cuidados com as mamas e mamilos conforme
protocolo.
• Orientar sobre os fatores que favorecem ou prejudicam a
produção de leite.

PRÉ-NATAL
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Atividades para a Usuária:
• Amamentar em uma das mamas até esvaziá-la e em seguida
oferecer a outra.
• Beber líquidos após e nos intervalos entre as mamadas, mínimo dois copos.
• Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas.
• Observar rachaduras, dor e endurecimento das mamas.
• Oferecer o seio até esvaziamento total e dar o outro seio. Na
próxima mamada, começar pelo último seio.
Constipação

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer dúvidas sobre funcionamento do sistema digestivo
na gravidez e puerpério.
• Estimular aumento de ingestão de alimentos ricos em fibras,
verduras, legumes e frutas.
• Incentivar aumento da ingestão hídrica.
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Incentivar deambulação e caminhadas.
Investigar hábitos alimentares individuais e familiares, tipo
de alimentos, quantidade e frequência.
Investigar uso de medicação.
Orientar dieta alimentar: quantidade, frequência e qualidade.
Orientar hábitos de higiene.
Orientar usuária sobre alimentação adequada.
Orientar quanto às atividades físicas diárias.
Promover discussão sobre os determinantes da constipação.

Corrimento vaginal

Atividades para o Enfermeiro:
• Captar parceiro para tratamento.
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Indicar banho de assento.
• Investigar o tempo de aparecimento do corrimento.
• Orientar ingestão de alimentos.
• Orientar o controle do uso de medicação.
• Orientar o uso correto do preservativo.
• Orientar sobre higiene das genitálias.
• Realizar o exame preventivo de câncer do colo do útero.
Atividades para a Usuária:
• Realizar banho de assento.

Contração uterina

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar as contrações uterinas.
• Investigar sangramento e outras queixas associadas.
• Monitorar e registrar os batimentos cardiofetais.
• Observar duração e frequência das contrações durante a
gestação.
• Orientar a gestante para distinção entre contração uterina
fisiológica e de trabalho de parto.
Atividades para a Usuária:
• Procurar a Unidade de Saúde ou Maternidade, caso aumentem
as contrações uterinas.
• Realizar repouso, deitada do lado esquerdo.

Fissura mamilar

Atividades para a Usuária:
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Observar a amamentação e a pega.
• Realizaraordenhamamáriamanualmente, atéoesvaziamento
completo da(s) mama(s).
• Expor mamilos aos raios solares: 15 minutos pela manhã até
10h, a tarde após 15h, ou lâmpada 40 W um palmo de distância.

PRÉ-NATAL

Atividades para a Usuária:
• Beber 2 litros de água por dia.
• Comer mais verduras (folhas verdes), legumes, farelos, aveia,
grãos.
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Sangramento vaginal
inadequado

Fazer limpeza do bico do seio com o próprio leite antes e
após cada mamada.
Manter os mamilos e aréolas sempre limpas, evitando o uso
de pomadas, cremes, etc.

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar sangramento.
• Encaminhar para consulta médica.
• Encaminhar para maternidade de referência.
• Investigar quantidade e duração do sangramento.
• Manter acompanhantes informados sobre o estado clínico e
ações adotadas.
• Monitorar sinais vitais.
• Orientar e agendar retorno.
• Orientar familiares para acompanhar usuária.
• Orientar o uso de medicação.
• Orientar observação do sangramento.
• Orientar para realização do exame preventivo.
• Orientar sobre restrição as atividades.
• Programar visita domiciliar.
Atividades para a Usuária:
• Evitar relação sexual vaginal neste período.
• Fazer repouso.

Cólica uterina

Atividades para o Enfermeiro:
• Relacionar a queixa com o método contraceptivo utilizado.
• Orientar quanto às atividades físicas diárias, tipos e
frequência.
• Orientar métodos para alívio da dor.
Atividades para a Usuária:
• Aplicar calor local com média intensidade, em baixo-ventre,
enquanto tiver dor.

Náusea

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer dúvidas sobre funcionamento do sistema digestivo
na gravidez e puerpério.
• Monitorar gráfico de peso e idade gestacional.
• Orientar ingestão de alimentos.
• Orientar a ingestão alimentar fracionada e várias vezes ao
dia.
Atividades para a Usuária:
• Retornar à Unidade de Saúde caso aumento das náuseas ou
vômito.

Vínculo mãe e filho comprometido

Atividades para o Enfermeiro:
• Acionar recursos comunitários
• Apoiar a usuária em suas necessidades.
• Avaliar a qualidade do cuidado materno.
• Avaliar fatores de risco para a violência ao feto e ao recémnascido.
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Conhecer a família.
Despertar o interesse da mãe para o relacionamento com a
criança.
Encaminhar para consulta médica.
Favorecer vínculo e proximidade com a usuária para que esta
possa expressar suas necessidades.

Atividades para a Usuária/Família:
• Brincar com a criança.
• Conversar com a criança.
• Demonstrar carinho à criança durante os cuidados.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividades para o Enfermeiro:
• Apoiar a usuária em suas necessidades.
• Identificar a necessidade de rede de apoio familiar e
comunitário.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Reforçar a importância do vínculo para o desenvolvimento
infantil.
• Reforçar orientações sobre o apoio da família na continuidade
da relação.
PRÉ-NATAL

Vínculo mãe e filho preservado
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6. CLIMATÉRIO
6.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
Os materiais consultados para elaboração deste documento não contemplam as atribuições da equipe de enfermagem no atendimento a mulheres no
climatério.
6.2. Solicitação de Exames
oram iN
deãnotfificados na literatura consultada os exames a serem solic
itados por enfermeiros no atendimento a mulheres no climatério.

-

6.3. Prescrição de Medicamentos
oram idNeãnotfificadas na literatura consultada orientações sobre medica
mentos prescritos pelo enfermeiro no atendimento a mulheres no climatério.

CLIMATÉRIO

6.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 10: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde da mulher: climatério.
NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Padrão do sono
perturbado
Insônia

Melhora do sono (1850)
• Orientar a usuária a monitorar o padrão de sono e a observar
as circunstâncias físicas (ex: apneia do sono, obstrução de
vias respiratórias, dor/desconforto e frequência urinária).
• Orientar a usuária a evitar alimentos e bebidas que interfiram
no sono.
• Orientar a usuária e outras pessoas significativas com
relação aos fatores fisiológicos, psicológicos, estilo de vida.
• Identificar quais medicamentos para dormir a usuária está
tomando.
• Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para
melhorar o sono.

Fadiga

Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo
adequado de recursos energéticos.
• Orientar a usuária a evitar alimentos e bebidas que interfiram
no sono.
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Orientar a usuária e outras pessoas significativas com
relação aos fatores fisiológicos, psicológicos, estilo de vida.
Identificar quais medicamentos para dormir a usuária está
tomando.
Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para
melhorar o sono.

Fadiga

Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo
adequado de recursos energéticos.
• Auxiliar a usuária a entender os princípios de conservação
de energia (ex: necessidade de restrição de atividades ou de
repouso).
• Orientar a usuária/familiar a reconhecer sinais e sintomas de
fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou
arritmias, dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão
hemodinâmica).

Risco de função
cardiovascular
prejudicada

Terapia de reposição hormonal (2280)
• Monitorar a usuária quanto aos efeitos terapêuticos.
• Monitorar os efeitos adversos.
• Revisar informação sobre efeitos adversos e benefícios
de diferentes componentes hormonais (estrógeno,
progesterona).
• Revisar informação a respeito dos efeitos de interações com
terapias complementares (ex: suplementação com cálcio,
vitamina D, exercícios).

Dor aguda
(relação sexual,
muscular, articulações,
cefaleia)

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar a usuária e a família a monitorar a intensidade,
qualidade e duração da dor.
• Orientar a usuária como titular as doses, dependendo da
frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da
dor.
• Orientar a usuária e membros da família sobre a ação e
efeitos adversos dos agentes para alívio da dor.
Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a
localização, características, início/duração, frequência,
qualidade, intensidade ou severidade da dor.
• Explorar o conhecimento e as crenças da usuária sobre a dor.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade
de vida (sono, apetite, cognição, humor, desempenho no
trabalho, atividade sexual).
• Encorajar a usuária a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas
(aplicação de calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra
ou aumente e junto a outras medidas de alívio da dor.

CLIMATÉRIO
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Ansiedade

Redução da ansiedade (5820)
• Escutar atentamente.
• Encorajar atividades não competitivas.
• Encorajar a verbalização dos sentimentos, das percepções e
dos medos.

Disfunção sexual
Padrão de sexualidade
ineficaz

Aconselhamento sexual (5248)
• Estabelecer um relacionamento terapêutico, baseado em
verdade e respeito.
• Estabelecer a duração do relacionamento de aconselhamento.
• Proporcionar privacidade e garantir a confidencialidade.
• Informar a usuária, logo no início do relacionamento, que
a sexualidade é parte importante da vida e que a doença,
medicamentos e estresse (ou outros problemas e eventos
vivenciados pela usuária) frequentemente afetam a função
sexual.
• Encorajar a usuária a verbalizar temores e fazer perguntas
sobre função sexual.
• Apresentar questões sobre sexualidade com uma afirmativa
que diga à usuária que muitas pessoas têm dificuldades
sexuais.
• Começar pelos assuntos menos sensíveis e seguir para os
mais sensíveis.
• Obter a história sexual da usuária, prestando bastante
atenção aos padrões normais de função e aos termos usados
pela usuária para descrever a função sexual.
• Determinar a duração da disfunção sexual e potenciais
causas.
• Monitorar quanto a estresse, ansiedade e depressão como
possíveis causas de disfunção sexual.
• Determinar o nível de conhecimento da usuária, bem como
sua compreensão acerca da sexualidade em geral.
• Fornecer informação sobre função sexual, conforme
apropriado.
• Discutir o efeito da saúde e da doença sobre a sexualidade.
• Discutir o efeito das medicações e suplementos sobre a
sexualidade, conforme apropriado.
• Discutir as modificações necessárias na atividade sexual,
conforme apropriado.
• Auxiliar a usuária a expressar tristeza e raiva em relação
as alterações envolvendo a aparência ou funcionamento do
corpo, conforme apropriado.
• Fornecer informação factual sobre mitos e informações
equivocadas sobre sexo que a usuária possa verbalizar.
• Discutir formas alternativas de expressão sexual que sejam
aceitáveis para a usuária, conforme apropriado.
• Orientar quanto ao uso de medicamentos e dispositivos para
aumentar a capacidade de desempenho sexual, conforme
apropriado.
• Determinar o grau de culpa sexual associada à percepção da
usuária dos fatores causais da doença.
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Evitar encerrar precocemente discussões sobre sentimentos
de culpa, mesmo que estes pareçam ser irracionais.
Incluir ao máximo outras pessoas significativas no
aconselhamento, conforme apropriado.
Fornecer encaminhamento ou consulta com outros membros
da equipe de saúde, conforme apropriado.

Intolerância à atividade Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo
adequado de recursos energéticos.
• Orientar a usuária/familiar a reconhecer sinais e sintomas de
fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou
arritmias, dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão
hemodinâmica).

Incontinência urinária de Cuidados na incontinência urinária (0610)
esforço
• Identificar causas multifatoriais de incontinência (débito
urinário, padrão miccional, função cognitiva, medicamentos,
problemas urinários pré existentes).
• Explicar etiologia do problema e o motivo para suas ações.
• Auxiliar na seleção da roupa/proteção apropriada.
• Programar a administração de diuréticos para gerar menor
impacto no estilo de vida.
• Limitar a ingestão de irritantes da bexiga (refrigerantes, café,
chá e chocolate).
• Monitorar os hábitos intestinais.
• Encaminhar para especialista em continência urinária,
conforme apropriado.
• Monitorar a efetividade de tratamentos cirúrgicos,
farmacológicos e supraescritos.
Exercícios para a musculatura pélvica (0560)
• Determinar a capacidade de a usuária reconhecer a urgência
miccional.
• Orientar a usuária a enrijecer depois relaxar o anel do
músculo ao redor da uretra e do ânus, como se estivesse
tentando impedir a micção ou evacuação.
• Orientar a usuária a evitar contrair o abdome, coxas e nádegas,
prender a respiração, ou fazer força durante o exercício.
• Assegurar que a usuária possa diferenciar entre a contração
muscular direcionando o movimento para dentro e para cima
e o esforço indesejado em sentido contrário.

CLIMATÉRIO

Terapia ocupacional (4310)
• Identificar estratégias para promover a participação da
usuária em atividades desejadas.
• Auxiliar a usuária a escolher atividades e metas compatíveis
com as capacidades física, psicológica e social.
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Orientar a usuária a realizar exercícios de fortalecimento,
fazendo até 300 contrações por dia, mantendo as contrações
por 10 segundos e repousando por pelo menos 10 segundos
entre cada contração, de acordo com o protocolo da
instituição.
Informar a usuária, que demora pelo menos 6 a 12 semanas
para que os exercícios sejam efetivos.
Fornecer feedback positivo por fazer os exercícios do modo
prescrito.
Orientar a usuária a monitorar a resposta aos exercícios
tentando parar o fluxo de urina pelo menos uma vez por
semana.
Informar sobre a existência do biofeedback ou estimulação
elétrica para usuárias quando indicado para identificar os
músculos que devem contrair e/ou para desencadear a força
desejada da contração muscular.
Fornecer informações por escrito descrevendo a intervenção
e o número recomendado de repetições.
Criar um registro diário da continência com a usuária para
promover a confiança da usuária.

Conhecimento deficiente Educação em saúde (5510)
• Identificar fatores internos e externos que possam melhorar
ou reduzir a motivação para o comportamento saudável.
• Determinar o contexto pessoal e o histórico sociocultural do
comportamento saudável da usuária, família ou comunidade.
• Determinar o conhecimento atual sobre saúde e
comportamentos de vida da usuária, família ou grupos-alvo.
• Auxiliar pessoas, famílias e comunidades no esclarecimento
das crenças e valores de saúde.
• Identificar características da população-alvo que afete a
seleção das estratégias educacionais.
• Priorizar as necessidades de aprendizado identificadas com
base na preferência da usuária, habilidades do enfermeiro,
recursos disponíveis e probabilidade de atingir o objetivo
com sucesso.
• Formular objetivos para o programa de saúde educacional.
• Identificar recursos (p. ex., pessoal, espacial, equipamento,
financeiro etc.) necessários para conduzir o programa.
• Considerar acessibilidade, preferência da usuária e custo no
planejamento do programa.
• Posicionar estrategicamente um anúncio atrativo que
capture a atenção da audiência-alvo.
• Evitar usar técnicas de medo ou susto como estratégia para
motivar pessoas a mudarem comportamentos de estilo de
vida ou de saúde.
• Incorporar estratégias para melhorar a autoestima do
público-alvo.
• Desenvolver material educacional escrito em um nível
apropriado de leitura ao público-alvo.
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Ensinar estratégias que possam ser usadas para resistir a
comportamentos não saudáveis ou de risco, em vez de dar
conselhos para evitar ou mudar comportamentos.
Manter a apresentação focada e breve, iniciando e finalizando
com o assunto principal.
Usar apresentações de grupo para oferecer apoio e
diminuir as ameaças aos alunos que vivenciam problemas e
preocupações semelhantes, conforme apropriado.
Usar palestras para transmitir o máximo de informação,
quando apropriado.
Usar discussões de grupo e jogos de interpretação para
influenciar crenças, atitudes e valores de saúde.
CIPESC®
Intervenções

Atividade sexual
insatisfatória

Atividades do Enfermeiro:
• Encaminhar para equipe multidisciplinar.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer dúvidas referentes à atividade sexual.
• Identificar a importância do afeto.
• Incentivar a responsabilidade relativa ao comportamento sexual.
• Investigar fatores que interferem na relação sexual.
• Oferecer folder educativo sobre atividade sexual.
• Promover ambiente de privacidade.

Sono inadequado

Atividades do Enfermeiro:
• Auxiliar a identificação dos determinantes da inadequação
do sono.
• Avaliar o período e o histórico do sono individual e familiar.
• Estimular a padronização de horários para atividades diárias
e a realização de atividade física.
• Orientar a procura de ambiente tranquilo para dormir.
• Orientar evitar a ingestão de café, chá-preto e chá-mate.
Atividades para o paciente:
• Buscar ambiente tranquilo e estabelecimento de horários
para dormir.

Dor à relação sexual
(dispareunia)

Atividades do Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Encorajar verbalizações, sentimentos, percepções e medo.
• Fazer exame especular.
• Investigar fatores fisiológicos que interferem na relação.

Prurido vaginal

Atividades do Enfermeiro:
• Captar parceiro para tratamento.
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Investigar o tempo de aparecimento da queixa.
• Orientar sobre higiene das genitálias.
Atividades para o paciente:
• Realizar o exame preventivo de câncer do colo do útero.

CLIMATÉRIO

Diagnósticos de Enfermagem
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7. SAÚDE DO HOMEM
7.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
Os materiais consultados para elaboração deste documento não contemplam as atribuições dos profissionais de enfermagem no contexto da saúde do
homem.
7.2. Solicitação de Exames
oram iNdãeontfificados na literatura consultada os exames solicitados
pelo enfermeiro no contexto da saúde do homem.
7.3. Prescrição de Medicamentos
oram idNeãnotfificadas na literatura consultada orientações sobre medica
mentos prescritos pelo enfermeiro no contexto da saúde do homem.

-

SAÚDE DO HOMEM

7.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 11: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde do homem.
NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Eliminação urinária
prejudicada

Intervenções

Cuidados na incontinência urinária (0610)
• Identificar causas multifatoriais de incontinência (débito urinário,
padrão miccional, função cognitiva, medicamentos, problemas
urinários pré existentes).
• Explicar etiologia do problema e o motivo para suas ações.
• Auxiliar na seleção da roupa/proteção apropriada.
• Programar a administração de diuréticos para gerar menor impacto
no estilo de vida.
• Limitar a ingestão de irritantes da bexiga (refrigerantes, café, chá
e chocolate).
• Monitorar os hábitos intestinais.
• Encaminhar para especialista em continência urinária, conforme
apropriado.
• Monitorar a efetividade de tratamentos cirúrgicos, farmacológicos
e autoprescritos.
Cuidados na retenção urinária (0620)
• Realizar uma avaliação urinária abrangente (débito urinário, padrão
miccional, função cognitiva, medicamentos, problemas urinários
pré existentes).

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

•
•
•

99

Monitorar os efeitos de medicamentos prescritos, como
bloqueadores de canal de cálcio e anticolinérgicos.
Sugerir estímulos para micção: abrir torneira da pia ou descarga
no vaso sanitário.
Orientar sobre formas de evitar constipação ou impactação das

fezes.
Cuidados na incontinência urinária (0610)
• Identificar causas multifatoriais de incontinência (débito
urinário, padrão miccional, função cognitiva, medicamentos,
problemas urinários pré-existentes).
• Explicar etiologia do problema e o motivo para suas ações.
• Auxiliar na seleção da roupa/proteção apropriada.
• Programar a administração de diuréticos para gerar menor
impacto no estilo de vida.
• Limitar a ingestão de irritantes da bexiga (refrigerantes,
café, chá e chocolate).
• Monitorar os hábitos intestinais.
• Encaminhar para especialista em continência urinária,
conforme apropriado.
• Monitorar a efetividade de tratamentos cirúrgicos,
farmacológicos e autoprescritos.
Exercícios para a musculatura pélvica (0560)
• Determinar a capacidade de o usuário reconhecer a
urgência miccional.
• Orientar o usuário a enrijecer depois relaxar o anel do
músculo ao redor da uretra e do ânus, como se estivesse
tentando impedir a micção ou evacuação.
• Orientar o usuário a evitar contrair o abdome, coxas e
nádegas, prender a respiração, ou fazer força durante o
exercício.
• Assegurar que o usuário possa diferenciar entre a contração
muscular direcionando o movimento para dentro e para
cima e o esforço indesejado em sentido contrário.
• Orientar o usuário a realizar exercícios de fortalecimento,
fazendo até 300 contrações por dia, mantendo as contrações
por 10 segundos e repousando por pelo menos 10 segundos
entre cada contração, de acordo com o protocolo da
instituição.
• Informar ao usuário, que demora pelo menos 6 a 12 semanas
para que os exercícios sejam efetivos.
• Fornecer feedback positivo por fazer os exercícios do modo
prescrito.
• Orientar o usuário a monitorar a resposta aos exercícios
tentando parar o fluxo de urina pelo menos uma vez por
semana.

SAÚDE DO HOMEM

Incontinência urinária
de esforço
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Retenção urinária

Informar sobre a existência do biofeedback ou estimulação
elétrica para usuários quando indicado para identificar os
músculos que devem contrair e/ou para desencadear a
força desejada da contração muscular.
Fornecerinformaçõesporescritodescrevendoaintervenção
e o número recomendado de repetições.
Criar um registro diário da continência com o usuário para
promover a confiança do usuário.

Cuidados na retenção urinária (0620)
• Realizar uma avaliação urinária abrangente (débito urinário,
padrão miccional, função cognitiva, medicamentos,
problemas urinários pré-existentes).
• Monitorar os efeitos de medicamentos prescritos, como
bloqueadores de canal de cálcio e anticolinérgicos.
• Sugerir estímulos para micção: abrir torneira da pia ou
descarga no vaso sanitário.
• Orientar sobre formas de evitar constipação ou impactação
das fezes.

Estilo de vida sedentário Promoção do exercício (0200)
• Avaliar as crenças de saúde do usuário quanto a exercício
físico.
• Explorar as experiências anteriores com exercício.
• Determinar a motivação individual para começar/continuar
o programa de exercícios.
• Auxiliar o usuário a desenvolver um programa de exercício
adequado para atender às necessidades.
• Auxiliar o usuário a organizar períodos regulares para o
programa de exercício em sua rotina semanal.
• Informar o usuário sobre os benefícios à saúde e os efeitos
fisiológicos do exercício.
• Oferecer feedback positivo para os esforços dos usuários.
Padrão de sexualidade
ineficaz

Aconselhamento sexual (5248)
• Estabelecer um relacionamento terapêutico, baseado em
verdade e respeito.
• Estabelecer a duração do relacionamento de aconselhamento.
Proporcionar privacidade e garantir a confidencialidade
• Informar ao usuário, logo no início do relacionamento, que
a sexualidade é parte importante da vida e que a doença,
medicamentos e estresse (ou outros problemas e eventos
vivenciados pelo usuário) frequentemente afetam a função
sexual.
• Encorajar o usuário a verbalizar temores e fazer perguntas
sobre função sexual.
• Apresentar questões sobre sexualidade com uma afirmativa
que diga ao usuário que muitas pessoas têm dificuldades
sexuais.
• Começar pelos assuntos menos sensíveis e seguir para os
mais sensíveis.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Obter a história sexual do usuário, prestando bastante
atenção aos padrões normais de função e aos termos usados
pelo usuário para descrever a função sexual.
Determinar a duração da disfunção sexual e potenciais
causas.
Monitorar quanto a estresse, ansiedade e depressão como
possíveis causas de disfunção sexual.
Determinar o nível de conhecimento do usuário, bem como
sua compreensão acerca da sexualidade em geral.
Fornecer informação sobre função sexual, conforme
apropriado.
Discutir o efeito da saúde e da doença sobre a sexualidade.
Discutir o efeito das medicações e suplementos sobre a
sexualidade, conforme apropriado.
Discutir as modificações necessárias na atividade sexual,
conforme apropriado.
Auxiliar o usuário a expressar tristeza e raiva em relação
as alterações envolvendo a aparência ou funcionamento do
corpo, conforme apropriado.
Apresentar ao usuário modelos de papéis positivos que
tiveram êxito diante de problemas parecidos, conforme
apropriado.
Fornecer informação factual sobre mitos e informações
equivocadas sobre sexo que o usuário possa verbalizar.
Discutir formas alternativas de expressão sexual que sejam
aceitáveis para o usuário, conforme apropriado
Orientar o usuário quanto ao uso de medicamentos e
dispositivos para aumentar a capacidade de desempenho
sexual, conforme apropriado.
Determinar o grau de culpa sexual associada à percepção do
usuário dos fatores causais da doença.
Evitar encerrar precocemente discussões sobre sentimentos
de culpa, mesmo que estes pareçam ser irracionais.
Incluir ao máximo outras pessoas significativas no
aconselhamento, conforme apropriado.
Fornecer encaminhamento ou consulta com outros membros
da equipe de saúde, conforme apropriado.

Nutrição desequilibrada: Aconselhamento nutricional (5246)
• Discutir as necessidades nutricionais do usuário e suas
mais do que as
percepções quanto à dieta prescrita.
necessidades corporais
• Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um
período de 24 horas.
• Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições
orçamentárias.
• Discutir sobre o que o usuário gosta e não gosta de comer.
• Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe
de saúde, conforme apropriado.
• Estabelecer metas realistas em curto e longo prazo para a
mudança no estado nutricional.
• Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a
serem mudados.
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Sobrecarga de estresse

Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre os
papéis e relações.
• Procurar compreender a perspectiva do usuário sobre uma
situação estressante.
• Desencorajar a tomada de decisão quando o usuário está sob
forte estresse.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e
medos.
• Auxiliar o usuário a identificar as estratégias positivas para
lidar com limitações e gerenciar o estilo de vida necessário
ou mudança de papel.

SAÚDE DO HOMEM

Promoção da resiliência (8340)
• Encorajar a comunicação e suporte familiar.
• Encorajar o desenvolvimento e adesão às rotinas e tradições
familiares (ex: nascimentos, feriados).
• Encorajar a frequência da família a serviços e/ou atividades
religiosas.
CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Sobrepeso

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Estimular autoestima.
• Incentivar reeducação alimentar.
• Investigar comportamento emocional.
• Investigar hábitos alimentares.
• Investigar história familiar.
• Orientar dieta alimentar.
• Orientar os riscos de saúde causados pela obesidade.
• Participar de oficinas de nutrição.
• Praticar atividades físicas.
• Verificar peso corporal mensalmente.
Atividades para o Usuário:
• Mudar hábitos alimentares.

Eliminação urinária
comprometida

Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular ingestão hídrica.
• Investigar a frequência das eliminações vesicais.
• Investigar desconforto, dor, ardência ao urinar.
• Orientar hábitos de higiene.
Atividades para o Usuário:
• Observar cor, quantidade ou alteração na urina.
• Realizar higiene íntima conforme a orientação.
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Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar hábitos e estilo de vida.
• Orientar sobre o repouso adequado.
• Orientar sobre técnicas de relaxamento.
Atividades para o Usuário:
• Buscar ambiente tranquilo e estabelecimento de horários
para dormir.
• Evitar bebidas que contenham cafeína: café, chá e chimarrão.
Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a identificação dos determinantes da inadequação
do sono.
• Avaliar o período e o histórico do sono individual e familiar.
• Orientar a procura de ambiente tranquilo para dormir.
• Estimular a padronização de horários para atividades diárias
e a realização de atividade física
• Orientar evitar a ingestão de café, chá-preto e chá-mate
Atividades para o Usuário:
• Buscar ambiente tranquilo e estabelecimento de horários
para dormir.
• Evitar o uso de computadores, videogames e assistir televisão próximos ao horário de dormir.
• Vestir roupa confortável e adequada à temperatura.

Ansiedade frente a
coleta e resultado de
exames

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher o usuário conforme suas necessidades.
• Buscar compreender a expectativa apresentada.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer o usuário quanto aos achados em exames.
• Esclarecer sobre o tratamento a ser realizado.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar quanto terapêutica medicamentosa.
• Orientar periodicidade do exame.
• Tranquilizar o usuário durante a realização do procedimento.
• Usar abordagem calma e segura.

Atividade sexual
insatisfatória

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para equipe multidisciplinar.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer dúvidas referentes à atividade sexual.
• Identificar a importância do afeto.
• Identificar os efeitos da medicação na sexualidade.
• Incentivar a responsabilidade relativa ao comportamento sexual.
• Investigar fatores que interferem na relação sexual.
• Investigar vulnerabilidade para HIV.
• Oferecer folder educativo sobre atividade sexual.
• Orientar sobre atividade sexual incluindo o sexo seguro.
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Sono inadequado
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Orientar sobre consultas urológicas anualmente.
Promover ambiente de privacidade.

SAÚDE DO HOMEM

Atividades para o Usuário:
• Ir ao urologista anualmente.
• Realizar acompanhamento por uma equipe multidisciplinar.
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.
Tabagismo

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para grupo de autoajuda ou operativos.
• Estimular a redução do uso de cigarros diários.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Orientar danos decorrentes do tabagismo.

Uso de álcool e outras
drogas

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar nas mudanças de hábitos.
• Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Inscrever no programa de saúde mental.
• Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas.
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Orientar sobre grupos de autoajuda: AA, ALANON.
• Orientar sobre as crises de abstinência.
• Solicitar o comparecimento dos familiares para esclarecimentos da doença.
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8. SAÚDE DO IDOSO
8.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Registrar acolhimento com escuta qualificada;
• Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde
da pessoa idosa em sua área de abrangência, conforme orientação do
Caderno de Atenção Básica nº 19 (MS, 2006);
• Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de
fragilização;
• Alimentar e analisar dados do E-SUS e outros para planejar, programar
e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa;
• Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das
pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade;
• Acolher a pessoa idosa de forma humanizada, na perspectiva de uma
abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos
com ética, compromisso e respeito;
• Prestar atenção contínua às necessidades de saúde da pessoa idosa,
articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal – ao longo do tempo;
• Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa,
conforme Manual de Preenchimento específico;
• Realizar e participar das atividades de educação permanentes relativas
à saúde da pessoa idosa;
• Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de
acordo com o planejamento da equipe.
8.1.2. Atribuições do Auxiliar/ Técnico de enfermagem
• Realizar a atenção integral à pessoa idosa;
• Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos;
• Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando
indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
8.1.3. Atribuições do Enfermeiro
• Atender ao usuário de maneira integral;

SAÚDE DO IDOSO

8.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
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• Realizar atenção integral à pessoa idosa;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar
exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal,
observadas as disposições legais da profissão;
• Supervisionar e coordenar o trabalho do Comunitário de Saúde (ACS) e
da equipe de enfermagem;
• Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto
aos demais profissionais da equipe;
• Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

SAÚDE DO IDOSO

8.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados no atendimento ao idoso são:
• Colesterol total e frações;
• Triglicérides;
• Hemograma Completo;
• PSA total e livre;
• Glicemia de jejum;
• Vitamina B12;
• Vitamina D;
• Ureia;
• Creatinina;
• Cálcio;
• Urina rotina;
• Eletrocardiograma (ECG)
8.3. Prescrição de Medicamentos
No atendimento ao idoso, a prescrição de medicamentos pode ser orientada por outros protocolos que contemplem necessidades de saúde desta faixa
etária, como, por exemplo, prevenção de câncer do colo do útero, hipertensão e
diabetes. É importante considerar as necessidades e individualidade do usuário.
8.4. Diagnóstico e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
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Quadro 12: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde do idoso.
NANDA-I e NIC
Dor crônica
(duração maior que seis
meses)

Intervenções

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar o usuário e a família a monitorar a intensidade, qualidade
e duração da dor.
• Orientar o usuário como titular as doses, dependendo da frequência
respiratória, intensidade da dor e qualidade da dor.
• Orientar o usuário e membros da família sobre a ação e efeitos
adversos dos agentes para alívio da dor.
Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização,
características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade
ou severidade da dor.
• Explorar o conhecimento e as crenças do usuário sobre a dor.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de
vida (sono, apetite, cognição, humor, desempenho no trabalho).
• Encorajar o usuário a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (aplicação
de calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra ou aumente e
combinado a outras medidas de alívio da dor.

Risco de quedas

Prevenção contra quedas (6490)
• Identificar déficits cognitivos ou físicos do usuário que podem
aumentar o potencial de quedas em um ambiente específico.
• Rever histórico de quedas com o usuário /família.
• Orientar sobre o uso de dispositivos de auxílio (bengala, andador)
para caminhada estável.
• Orientar familiares sobre os fatores de risco que contribuem para
as quedas e como podem diminuir estes riscos.
• Sugerir adaptações da casa para aumentar a segurança.
• Orientar a família sobre a importância dos corrimões nas escadas,
banheiros e passagens.

Constipação

Controle intestinal (0430)
• Orientar o usuário sobre alimentos específicos que ajudam a
promover a regularidade intestinal.
• Orientar o usuário quanto a ingestão de alimentos ricos em fibras.
• Avaliar o perfil medicamentoso quanto a efeitos colaterais
gastrointestinais.
• Monitorar os ruídos intestinais.
• Consultar o médico e o usuário a respeito do uso de supositórios.
• Orientar sobre a importância da ingesta hídrica.

Volume de líquidos
deficiente

Monitoração hídrica (4130)
• Estabelecer histórico e tipo de ingesta de líquidos e hábitos de
eliminação.
• Examinar preenchimento capilar segurando a mão do usuário no
mesmo nível que seu coração e pressionando na parte polpuda do
dedo do meio por 5 segundos, soltando a pressão e contando o
tempo até o retorno da coloração (deve ser menos que 2 segundos).
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Examinar turgidez da pele pegando o tecido em uma área ossuda,
como a mão ou o queixo, beliscando suavemente a pele, segurando
por 1 segundo e soltando (a pele deverá voltar logo se o usuário
estiver hidratado).
Monitorar o peso.
Monitorar pressão sanguínea, frequência cardíaca e estado
respiratório.
Orientar usuário e familiares sobre o registro de ingestão e
eliminação, conforme apropriado.

Manutenção da saúde oral (1710)
• Orientar o usuário a realizar higiene oral após a alimentação e
sempre que necessário.
• Recomendar o uso de escova de dente de cerdas macias.
• Orientar o usuário a escovar os dentes, gengivas e língua.
• Organizar consultas odontológicas, conforme necessário.
• Incentivar o usuário que utiliza próteses a escovarem a gengiva, a
língua e a enxaguar diariamente a cavidade oral.
• Desencorajar o fumo e o hábito de mascar fumo.

Mucosa oral prejudicada

Restauração da saúde oral (1730)
• Monitorar a condição bucal do usuário (lábios, língua, membranas
mucosas, dentes, gengivas e próteses dentárias).
• Orientar a aplicação de lubrificantes para umedecer os lábios e
mucosa oral, se necessário.
• Orientar o usuário sobre sinais e sintomas de estomatite, incluindo
quando relatar ao profissional de saúde.
• Providenciar encaminhamento, quando necessário.
• Remover as próteses (dentaduras), incentivando o usuário a usálas apenas para as refeições.
• Orientar o usuário a evitar o uso de produtos de higiene bucal
contendo glicerina álcool ou s desidratantes.

Nutrição desequilibrada:
menor do que as
necessidades corporais

Monitoração nutricional (1160)
• Pesar o usuário.
• Monitorar turgor da pele e mobilidade.
• Monitorar náuseas e vômitos.
• Identificar anormalidades no funcionamento do intestino (diarreia,
sangue, muco).
• Monitorar tecido conjuntivo através da palidez, vermelhidão e
ressecamento.

Mobilidade física
prejudicada

Promoção da mecânica corporal (0140)
• Determinar a percepção que o próprio usuário tem das
próprias alterações musculoesqueléticas e os potenciais
efeitos da postura e tecido muscular.
• Orientar o usuário a evitar sentar na mesma posição por
períodos prolongados.

SAÚDE DO IDOSO

Dentição prejudicada

Terapia com exercício: deambulação (0221)
• Orientar sobre o uso de calçados que facilitem a deambulação
e evitem lesões.
• Orientar sobre o uso de cama de altura baixa, conforme
apropriado.
• Orientar usuário/cuidador quanto àstécnicas de transferência
segura e de deambulação.

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

•

Orientar familiares sobre a necessidade de auxiliar o usuário
a se levantar, deambular a uma distância específica.
Orientar quanto à existência e necessidade de uso de
dispositivos auxiliares.

Insônia

Melhora do sono (1850)
• Determinar os efeitos dos medicamentos do usuário sobre o
padrão de sono.
• Orientar usuário/família sobre ajustes do ambiente (luz,
barulho, temperatura, colchão) e alimentação (ex: excesso de
cafeína) para promover o sono.
• Orientar o usuário a limitar o tempo de sono durante o dia,
fazendo atividades que promovam a vigília.

Processos familiares
interrompidos

Apoio familiar (7140)
• Avaliar a reação emocional familiar à condição do usuário.
• Ouvir preocupações, sentimentos e questões familiares.
• Promover um relacionamento de confiança com a família.
• Incluir familiares na tomada de decisão a respeito do cuidado
do usuário.
• Encaminhar para terapia familiar, se necessário.
• Apresentar a família a outras famílias que estejam passando
pela mesma situação.
Manutenção do processo familiar (7130)
• Identificar os efeitos da mudança de papéis no processo
familiar (pais-filhos).
• Discutir os mecanismos de apoio social existentes para a
família.
• Identificar as necessidades de cuidado em casa e como este
cuidado deve ser incorporado ao estilo de vida da família.

Disposição para
religiosidade melhorada

Estímulo para rituais religiosos (5424)
• Encorajar o uso na participação em rituais religiosos usuais
ou práticas que não sejam prejudiciais à saúde.
• Encaminhar para grupos de apoio, autoajuda mútua ou outros
programas de base espiritual, conforme apropriado.

Atividade de recreação
deficiente

Terapia recreacional (5360)
• Auxiliar o usuário a escolher atividades recreacionais
consistentes com as capacidades físicas, psicológicas e
sociais.
• Fornecer reforço positivo para a participação em atividades.
• Monitorar a resposta emocional, física e social à atividade
recreacional.
Melhora da socialização (5100)
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar o maior envolvimento em relacionamentos já
estabelecidos.
• Encorajar o planejamento de pequenos grupos para atividades
especiais.
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CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Atividade de recreação
deficiente

Intervenções

Terapia recreacional (5360)
• Auxiliar o usuário a escolher atividades recreacionais consistentes
com as capacidades físicas, psicológicas e sociais.
• Fornecer reforço positivo para a participação em atividades.
• Monitorar a resposta emocional, física e social à atividade
recreacional.
Melhora da socialização (5100)
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar o maior envolvimento em relacionamentos já
estabelecidos.
• Encorajar o planejamento de pequenos grupos para atividades
especiais.
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Risco para
dispneia no
idoso

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar hidratação.
• Investigar condições de moradia.
• Investigar fatores desencadeantes da dificuldade de oxigenação.
• Investigar histórico de doenças respiratórias.
• Orientar ingestão hídrica.
• Verificar temperatura corporal.
Atividades para o Usuário/Família:
• Colocar o idoso na posição semi sentado.
• Evitar acúmulo de poeira e sujidade no ambiente.
• Utilizar panos úmidos para limpeza, evitando uso de vassouras.
• Manter as janelas da casa abertas.
• Manter vias aéreas limpas.
• Oferecer líquidos à vontade.
• Orientar que durante a limpeza da casa o idoso esteja fora deste
ambiente.
• Retornar no dia e horário agendados.

Destreza
manual
diminuída

Atividades para o Enfermeiro:
• Apoiar emocionalmente o usuário em suas necessidades.
• Avaliar capacidade física.
• Avaliar risco de acidentes domésticos.
• Envolver familiares para disponibilizar atividades manuais ao idoso.
• Estimular a participação em atividades físicas ou de lazer que envolvam a imagem corporal.
• Estimular a participação em grupos de apoio.
• Identificar situações de risco.
• Incentivar a realização de atividades manuais.
• Orientar o cuidado no manuseio de objetos cortantes e aquecidos.
Atividades para o Usuário/Família:
• Cuidar ao usar facas, tesouras, alicates, etc.
• Cuidar quando mexer em objetos aquecidos: fogão, panelas, ferro
elétrico, lâmpadas.
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Movimento
corporal
diminuído

111

Fazer exercícios com bolinha de borracha, abrindo e fechando as
mãos, 3 vezes ao dia, por 5 minutos.
Realizar atividades manuais: tricô, crochê, bordado, pintura, jardinagem.

Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar familiares a usar protetores em região sacra, calcanhares.
• Incentivar familiares a fazer movimentação motora.
• Orientar familiares sobre a higiene no leito (roupas de cama limpa,
impermeáveis, travesseiros para proteção e conforto).
• Programar monitoramento domiciliar.

Coordenação
motora ausente

Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar familiares a usar protetores em região sacra, calcanhares.
• Incentivar familiares a fazer movimentação motora.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Orientar familiares sobre a higiene no leito (roupas de cama limpa,
• impermeáveis, travesseiros para proteção e conforto).
Atividades para o Usuário/Família:
• Avisar a equipe de saúde no surgimento de feridas.
• Cuidar ao transportar o idoso.
• Evitar aquecer o idoso em excesso.
• Fazer movimentos leves nas pernas e braços, sempre respeitando
• seus limites.
• Fazer mudança de posição do idoso, várias vezes ao dia.
• Massagear a pele do idoso com creme hidratante.
• Oferecer água, várias vezes ao dia.
• Proteger saliência óssea com travesseiros.
• Utilizar colchões especiais (água e caixa de ovo).
• Utilizar luvas infladas em região sacra e calcânea.
• Utilizar travesseiros laterais para apoio.

Integridade da pele
comprometida no idoso

Atividades para o Enfermeiro:
• Discutir a importância de evitar a exposição ao sol.
• Envolver familiares na observação e cuidado frequentes da integridade cutânea.
• Incentivar aumento da ingestão hídrica.
• Monitorar cor da pele, umidade e ressecamento e a característica
das lesões.
• Orientar a higiene, mudança de decúbito e os cuidados específicos
com as lesões.
• Utilizar filtro solar diariamente.

SAÚDE DO IDOSO

Atividades para o Usuário/Família:
• Avisar a equipe de saúde no surgimento de feridas.
• Cuidar ao transportar o idoso.
• Evitar aquecer o idoso em excesso.
• Fazer movimentos leves nas pernas e braços, sempre respeitando
seus limites.
• Fazer mudança de posição do idoso, várias vezes ao dia.
• Massagear a pele do idoso com creme hidratante.
• Oferecer água, várias vezes ao dia.
• Proteger saliência óssea com travesseiros.
• Utilizar colchões especiais (água e caixa de ovo).
• Utilizar luvas infladas em região sacra e calcânea.
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SAÚDE DO IDOSO

Memória
deficiente

Orientar sobre o risco da autoagressão.
Atividades para o Usuário/Família:
Evitar exposição ao sol entre às 10 h e 16 h.
Lavar sempre as mãos antes e após mexer nas feridas.
Manter os ferimentos limpos e secos.
Mudar a posição do idoso na cama, várias vezes ao dia.
Oferecer líquido para o idoso.
Passar creme hidratante diariamente, após o banho secando bem
entre os dedos.
Retornar no dia e horário agendados.
Utilizar calçados confortáveis e meias que não apertem.

Atividades para o Enfermeiro:
• Identificar situações que dificultem o aprendizado.
• Estimular vínculo comunitário.
• Incentivar participação em grupos de 3º idade.
• Incentivar realizar atividades manuais/leitura.
• Oferecer apoio emocional.
• Orientar o idoso no tempo e no espaço, mantendo um calendário e
um relógio de fácil visualização.
• Verificar nível de consciência.
Atividades para o Usuário/Família:
• Desenvolver atividades de reativação ou preservação da memória,
por meio de jogos coloridos, palavras cruzadas, bingos c/ números, figuras e cores.

Risco para acidente
doméstico – idoso

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar riscos para acidentes domésticos.
• Orientar ambiente doméstico adequado.
• Orientar cuidados no trânsito.
Atividades para o Usuário/Família:
• Cuidar ao usar facas, tesouras, alicates, etc.
• Cuidar quando mexer em objetos aquecidos: fogão, panelas, ferro
• elétrico, lâmpadas.
• Estar atento para piso escorregadio, retirando tapetes e/ou adaptando piso antiderrapante.
• Evitar dirigir ou manusear equipamentos se estiver com tontura.
• Evitar fumar na cama ou em cadeira.
• Evitar mudanças bruscas de posição, principalmente ao levantar
da cama.
• Evitar tomar banho com a água superaquecida.
• Evitar trancar a porta do banheiro durante o seu uso.
• Não levantar no escuro.
• Providenciar barras de apoio onde necessário.
• Providenciar tapetes emborrachados no banheiro/vaso sanitário
e chuveiro.
• Usar calçados confortáveis e bem adaptados.
• Utilizar assento para banho.

Agressão ao
idoso

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar ambiente e história familiar.
• Envolver o familiar no atendimento ao idoso.
• Investigar possibilidade de negligência.
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Levantar queixas de violência (perda de peso, palidez, higiene precária, hematomas, queimaduras, vestimenta inadequada, administração de medicação incorreta, acidentes inexplicados e recorrentes).
Notificar órgãos competentes.
Realizar visita domiciliar.

Atividades para o Enfermeiro:
• Apoiar o idoso na busca de benefícios.
• Avaliar se possui benefício INSS e passe livre.
• Encaminhar para órgãos competentes para solicitação de benefício.
• Incentivar participação em grupos de 3º idade.
• Observar as condições do domicílio.
• Proporcionar acesso ao Estatuto do Idoso.

SAÚDE DO IDOSO

Direito de cidadania
limitado
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9. PLANEJAMENTO FAMILIAR
9.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem
9.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
• Registrar acolhimento com escuta qualificada;
• Orientar individual ou coletivamente pessoas em idade fértil (10-49
anos), considerando os aspectos biopsicossociais relacionados ao livre
exercício da sexualidade e do prazer, além dos aspectos culturais e
transgeracionais relacionados à sexualidade e à reprodução;
• Orientar acerca de temas importantes como direitos sexuais e direitos
reprodutivos, sexo seguro, métodos anticoncepcionais, papéis sociais e
projeto de vida, reprodução humana assistida, atenção humanizada ao
abortamento, riscos implicados em certas práticas sexuais.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

9.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Atender as usuárias de maneira integral;
• Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico de
acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária;
• Realizar consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária;
• Orientar sobre os métodos anticoncepcionais existentes e disponíveis
na APS, informando a eficácia de cada método, sua forma de uso, possíveis efeitos adversos e contraindicações diante de certos antecedentes clínicos e/ou ginecológicos;
• Reforçar a importância do retorno para acompanhamento clínico conforme método em uso e disponibilidade da usuária;
• Prescrever métodos de acordo com adequação e escolha informada da
usuária (Fluxogramas 5,6,8,9 e 10), considerando fatores individuais,
contexto de vida dos usuários (as) no momento da escolha do método e
critérios de elegibilidade (Quadro 13 e 14);
• Prescrever medicamentos preestabelecidos em programas de saúde
pública e em rotinas aprovadas pelo gestor local;
• Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.
9.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados no planejamento familiar são:
• Gonadotrofina coriônica humana (BHCG);
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Sorologia para Hepatite B;
Sorologia para Hepatite C;
Sorologia para Sífilis;
Sorologia para HIV;
Sorologia para Toxoplasmose;
Sorologia para Rubéola;
Dosagem hormonal: TSH, T4 livre e prolactina;
Espermograma;
Ultrassom pélvico.

9.3. Prescrição de Medicamentos

Quadro 13 - Categorias da OMS para os critérios de elegibilidade de métodos contraceptivos

CATEGORIA

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Categoria 1

Pode ser usado em qualquer circunstância.

Categoria 2

Uso permitido, em geral.

Categoria 3

O uso geralmente não é recomendado. Exceção feita
para quando outros métodos indicados não estejam
disponíveis ou não sejam aceitáveis.

PODE SER
USADO?
SIM

Categoria 4

NÃO

Não deve ser usado (risco inaceitável).

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 161, 2016.
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De acordo com as publicações analisadas, o planejamento familiar contempla a prescrição de contraceptivos de acordo com os critérios de elegibilidade da
Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelecidos nos quadros 13 e 14 e fluxogramas 6,7,8,9 e 10:
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Quadro 14 - Critérios de elegibilidade da OMS de contraceptivos por condição clínica.

CONDIÇÃO ATUAL

ANTICONCEPCIONAL
ORAL*

ANTICONCEPCIONAL
INJETÁVEL
Combinado

Progestágeno

(mensal)

(trimestra)l

MINIPÍLULA

DIU DE

MÉTODOS DE

COBRE

BARREIRA**

Idade < 40 anos

1

1

1

1

1
A: 2

1

Idade > = 40 anos

2

2

2

1

1

1

4

Não aplicável
(preservativo deve
ser utilizado pela
dupla proteção)

Gravidez

B

B

C

C

PLANEJAMENTO FAMILIAR

1
Amamentação:
menos de 6 sem do
parto

4

4

3

3

D: 1
E: 3

Amamentação: 6 sem
a 6 meses do parto

3

3

1

1

1

1

Amamentação: mais
de 6 meses do parto

2

2

1

1

1

1

Obesidade

2

2

1

1

1

1
1

(diafragma não
aplicável se <=
6 semanas pósparto)

IST (exceto HIV e
hepatite)

1

1

1

1

F: 4
G: 2

Fumo: <35 anos

2

2

1

1

1

1

Fumo: >= 35 anos; <=
15 cigarros/dia.

3

3

1

1

1

1

Fumo: >= 35 anos; >
15 cigarros/dia.

4

4

1

1

1

1

HAS sem
acompanhamento

3

3

2

2

1

Não aplicável
(não é necessário
para a segurança
do método o
acompanhamento
da HAS)

HAS controlada em
acompanhamento

3

3

2

1

1

1

HAS: PAS 140-159 e
PAD 90-99 mmHg

3

3

2

1

1

1
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conclusão

ANTICONCEPCIONAL
INJETÁVEL
Combinado

Progestágeno

(mensal)

(trimestral)

MINIPÍLULA

DIU DE

MÉTODOS DE

COBRE

BARREIRA**

HAS com PAS>160 e
PAD>=100 mmHg

4

4

3

2

1

1

HAS + portadora de
doença vascular

4

4

3

2

1

1

História atual de TEP/
TVP

4

4

3

3

1

1

Histórico TEP/
TVP + uso atual de
anticoagulante oral

4

4

2

2

1

1

História prévia de
TEP/TVP

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

Isquemia cardíaca
(prévia ou atual)

2 (introdução
do método)

4

4

3

3
(manutenção
do método)
2 (introdução
do método)

AVC (prévio ou atual)

4

4

3

3
(manutenção
do método)

Dislipidemias

2/3

2/3

2

2

Diabetes há mais
de 20 anos OU com
doença vascular
(nefro, retino ou
neuropatias)

3/4

¾

3

2

Enxaqueca sem aura
(<35 anos)

Enxaqueca sem aura
(>= 35 anos)

1

1
1

2 (introdução
do método)

3
(manutenção
do método)
3 (introdução
do método)

4
(manutenção
do método)

2 (introdução
do método)
3 (manutenção
do método)
3 (introdução
do método)
4 (manutenção
do método)

1 (introdução
do método)

2

2

1

1

(manutenção
do método)
2 (introdução 2 (introdução
do método)
do método)

3

3

(manutenção
do método)

(manutenção
do método)

1
1

2 (introdução 2 (introdução
do método)
do método)

Enxaqueca com aura

4 (introdução
do método)

4 (introdução
do método)

3

3

(manutenção
do método)

(manutenção
do método)

1

Câncer (CA) de mama
atual

4

4

4

4

1

Histórico de CA de
mama – ausência de
evidência por 5 anos

3

3

3

3

1

Uso atual de
anticonvulsivantes**

3

2

1

3

1

1

PLANEJAMENTO FAMILIAR

CONDIÇÃO ATUAL

ANTICONCEPCIONAL
ORAL*
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Legenda:
A – O DIU de cobre é categoria 2 para mulheres com idade menor ou igual a 20 anos pelo maior risco de expulsão
(maior índice de nuliparidade) e por ser faixa etária considerada de maior risco para contrair IST.
B – Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos
quando usados acidentalmente durante a gravidez.
C – Ainda não há riscos demonstrados para o feto, para a mulher ou para a evolução da gestação nesses casos
quando usados acidentalmente durante a gravidez, MAS ainda não está definida a relação entre o uso do acetato
de medroxiprogesterona na gravidez e os efeitos sobre o feto.
D – O DIU de cobre é categoria 1 se: a) For introduzido em menos de 48 horas do parto, com ou sem aleitamento,
desde que não haja infecção puerperal (cat. 4); b) For introduzido após quatro semanas do parto.
E – O DIU de cobre é categoria 3 se introduzido entre 48 horas e quatro semanas após o parto.
F – Categoria 4 para colocação de DIU de cobre em casos de DIP atual, cervicite purulenta, clamídia ou gonorreia.
G – Em quaisquer casos, inclusive DIP atual, o DIU de cobre é categoria 2, se o caso for continuação do método
(usuária desenvolveu a condição durante sua utilização), ou se forem outras IST que não as listadas na letra.
Notas:
* Anticoncepcionais com dose menor ou igual a 35 mcg de etinilestradiol.
** Diafragma, preservativo masculino, feminino e espermicida.
*** Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, topiramato, oxcarbazepina, barbitúricos, primidona.
Não entra nessa lista o ácido valproico.

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 161, 2016.
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Fluxograma 05: Escolha do método anticoncepcional
ACOLHIMENTO
COM
ESCUTA
QUALIFICADA
(Equipe
multiprofissional)
Relação de
cuidado e
construção
de confiança

Abordagem em saúde
sobre direitos sexuais
e reprodutivos.

Importante:
- Priorizar a decisão da
mulher de iniciar ou não o
uso do método
anticoncepcional (não
apenas no início da vida
sexual).
- Levar em consideração
que, muitas vezes, a escolha
do método por parte da
mulher é resultado dos
processos sociais e
históricos permeados de
sensações, emoções,
recordações e fantasias
vividas por ela.

Avaliação clínica
Enfermeiro(a)/médico(a)

Situação 1 - A mulher,
o homem ou o casal
manifesta o desejo de
iniciar uso de
anticoncepção.

Problematização dos
métodos disponíveis

Situação 2 - A mulher,
o homem ou o casal
manifesta o desejo de
trocar de método
anticoncepção.

(Equipe multiprofissional)

Situação 3 – A mulher,
o homem ou o casal
manifesta o desejo
de interromper o
uso de anticoncepção.

Escolha da
mulher, do
homem ou
casal

Situação 4 – A
mulher, o homem
ou o casal
manifesta o não
desejo ou a não
demanda em
iniciar uso de
anticoncepção.

Orientações e abordagem
de dúvidas
(Equipe multiprofissional)

• Condições
econômicas.
• Estado de saúde
e condições
clínicas
correlacionadas.
• Aspirações
reprodutivas.
• Características
da personalidade
da mulher e/ou
dos parceiros e
parceiras.
• Fatores culturais
e religiosos.
• Outros fatores,
como medo,
dúvidas e
vergonha.

Escolha e oferta
do método
(Enfermeiro(a) /médico(a)

Manter vínculo para
reavaliação do uso do
método escolhido.
“Volte quando quiser.”
Encoraje a mulher, o
homem ou o casal para que
se sinta à vontade para
retornar quando quiser–
por exemplo, caso tenha
problemas, dúvidas ou
queira usar outro método;
caso ela tenha alguma
alteração na saúde; ou se a
mulher achar que pode
estar grávida.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 155, 2016.

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

119

Fluxograma 06 – Esterilização voluntária feminina e masculina (métodos definitivos e
cirúrgicos)

Observações legais:
- A regulamentação da esterilização feminina
e masculina é feita pela Lei nº 9.623/96
(Planejamento Familiar).

ACOLHIMENTO
COM ESCUTA
QUALIFICADA
(Equipe multiprofissional)

Relação de
cuidado e
construção de
confiança

Abordagem em saúde
sobre os direitos
sexuais e planejamento
reprodutivo.

Orientar outros
métodos
anticoncepcionais.

- Não se pode fazer a esterilização por outro
procedimento que não a LT e a vasectomia.

(Equipe multiprofissional)

- Não se pode realizar a laqueadura tubária
(LT) nos períodos pós-parto ou aborto,
exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores ou
por indicação médica.

Não

(Equipe multiprofissional)

(Equipe multiprofissional)

Se houver dúvida,
orientar sobre outros
métodos contraceptivos
(ver quadros de 13 a 17 e
fluxogramas de 8 a 10).
(Equipe multiprofissional)

Orientar sobre a
dificuldade de
reversão dos
métodos definitivos
no momento da
escolha do método.
A LT e a vasectomia
possuem baixa taxa
de reversibilidade
cirúrgica (na
laqueadura tubária, o
sucesso da
reversibilidade pode
chegar a 30% dos
casos).

Sim

Aguardar prazo de
60 dias entre a
expressão do
desejo da
esterilização e a
realização.

Orientar sobre o
preenchimento de
documento que
expresse a vontade do
indivíduo contendo
informações sobre o
procedimento (e riscos,
efeitos colaterais,
dificuldade de reversão
e opções de
contracepção

Esterilização
masculina
(vasectomia)
Serviço de
referência

Esterilizaçã
o feminina
(laqueadura
tubária –
LT)
Serviço de
referência

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 156, 2016.
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Orientar sobre a
dificuldade de
reversibilidade
do método de
esterilização.

Homem ou
mulher com
capacidade civil
plena que
tenha:
1) Idade maior
que 25 anos;
OU
2) Pelo menos
dois filhos
vivos.
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Fluxograma 07 – Abordagem da mulher ou do casal que planeja a gravidez - auxílio à
concepção
Mulher com menos de 30
anos, mais de dois anos de
vida sexual ativa, sem
anticoncepção.

ACOLHIMENTO
COM ESCUTA
QUALIFICADA
(Equipe multiprofissional)

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Avaliação e
orientação
preconcepcional
na Atenção
Primária (AP)

Equipe
multiprofissional:
- Orientação
nutricional de
diminuição do
índice de massa
corporal para
mulheres com
sobrepeso e
obesidade e
estímulo a
hábitos
saudáveis
(atividade física,
cessação do
tabagismo e de
álcool e outras
drogas etc.).
- Orientação
quanto ao uso
de
medicamentos.
- Avaliação das
condições de
trabalho, visando
os riscos nos
casos de
exposição a
tóxicos
ambientais.
- Ensinar a
calcular o
período
ovulatório do
ciclo (orientar
para o registro
sistemático das
datas das
menstruações;
estimular para
que o intervalo
entre as
gestações seja
de, no mínimo,
dois anos).

Mulher com 30 a 39 anos
e mais de um ano de vida
sexual ativa, sem
anticoncepção.

Se após
avaliação
inicial na
Atenção
Primária
ocorrer
alguma das
situações a
seguir:

Encaminhar para serviço
especializado em
infertilidade
(maior complexidade em
reprodução humana)
(Enfermeiro(a)/médico(a))

Mulher com 40 a 49 anos,
mais de seis meses de
vida sexual ativa, sem
anticoncepção.

Cônjuges em vida sexual
ativa, sem uso de
anticonceptivos, e que
possuem fator impeditivo
de concepção (obstrução
tubária bilateral,
amenorreia prolongada,
azoospermia etc.),
independentemente do
tempo de união.

Se houver dificuldade de
acesso ao serviço de
referência, iniciar
abordagem do casal
infértil na AP
(Médico(a))

Ocorrência de duas
ou mais interrupções
gestacionais subsequentes
Enfermeiro(a)/Médico(a):
- Administração preventiva de
ácido fólico (400µg ou 0,4
mg, VO/dia, pelo menos 30
dias antes da concepção).
Mulheres com história de
distúrbio de tubo neural
devem usar dose diária de
4mg, iniciadas pelo menos 30
dias antes da concepção.
- Investigação para
toxoplasmose, sífilis e rubéola
e hepatite B/C para o casal
(prover a imunização prévia à
gestação, tanto para a mulher
quanto para o homem).
- Oferecer a realização do
teste anti-HIV para o casal.
Para outras IST, ofertar
tratamento sindrômico.
- Realização de colpocitologia
oncótica, de acordo com o
protocolo vigente.
- Bom controle das condições
clínicas preexistentes, como o
diabetes, hipertensão arterial,
epilepsia e HIV/aids
(acompanhamento para
prevenção de transmissão
vertical).
- Suspender quaisquer
métodos anticoncepcionais
em uso e avaliar a prática
sexual do casal (frequência de
relações sexuais, prática de
sexo vaginal com ejaculação
na vagina, uso lubrificantes e
de duchas após a relação
etc.).

Assistência
preconcepcional
para pessoas que
vivem com o HIV:
- Visar às metas de
recuperação dos
níveis de linfócitos TCD4+ e redução da
carga viral de HIV
circulante (níveis
indetectáveis)
- Proporcionar o
acesso a serviços
especializados e a
técnicas de
assistência para a
concepção em
casais HIV+
(soroconcordantes
ou
sorodiscordantes) e
a medidas para a
prevenção da
transmissão vertical
do HIV (uso de
antirretrovirais na
gestação, uso de
AZT no parto e para
o recém-nascido
exposto e a inibição
da amamentação)

Exames complementares passíveis de serem
solicitados na Atenção Primária quando disponíveis ou quando o serviço especializado não é de
fácil acesso:
1) Para a mulher: dosagens hormonais
2) Para o homem: espermograma (se exame
normal, solicitar histerossalpingografia para a
parceira. Se exame anormal, repetir após um
mês; mantido exame alterado, encaminhar ao
especialista – urologia ou andrologia).

Sobre a adoção:
Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode
adotar, independentemente do estado civil. Para
quem optar pela adoção, orientar sobre o Cadastro Nacional de Adoção (que conta com o preenchimento de informações e documentos pessoais, antecedentes criminais e judiciais), a ser feito
em qualquer Vara da Infância e Juventude ou no
fórum mais próximo.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 157, 2016.
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Fluxograma 08 – Anticoncepcional oral combinado (AOC) e minipílula

Quando indicar?

E se esquecer de tomar o AOC?

- Não necessita realizar colpocitologia, exame de mamas ou
pélvico para iniciar o uso.
- Aquelas infectadas com o HIV, que tenham aids ou estejam
em terapia antirretroviral (ARV) podem utilizar os AOC com
segurança. Incentive-as a também utilizarem preservativos
(dupla proteção) .

1 – Tomar uma pílula assim que se notar o esquecimento
dela.
2 – Esqueceu uma ou duas pílulas ou atrasou o início da
nova cartela em um ou dois dias? Tomar uma pílula de
imediato e tomar a pílula seguinte no horário regular.
i ez é muito baixo.
Nesses casos, o risco de gravd
3 – Esqueceu de tomar três ou mais pílulas? Tomar uma
pílula de imediato e utilizar outro método contraceptivo
de apoio por sete dias. Caso a usuária tenha feito sexo
nos últimos cinco dias, avaliar necessidade de uso do
anticoncepcionalde emergência. Se o esquecimento tiver
ocorrido na 3ª semana da cartela, iniciar nova cartela
após sete dias.
4 – Vômitos ou diarreia? Se vomitar nas primeiras duas
horas após tomar o AOC, pode tomar outra pílula assim
que possível. Continuar tomando as pílulas normalmente.
Se estiver vomitando ou com diarreia por mais que dois
dias, seguir as instruções do tópico 3.

Quais os efeitos
mais comuns?

Como utilizar?
AOC: iniciar
preferencialmente entre o 1º e
o 5º dia do ciclo menstrual.
Manter o intervalo de sete
dias entre as cartelas, no
caso do AOC monofásico.
Minipílula: ingerir 1
comprimido ao dia sem
intervaloentre as cartelas.

O que orientar?
- A eficácia do método
depende da usuária;
- Não protege contra doenças
sexualmente transmissíveis
(IST);
- AOC: tomar uma dose
diariamente, se possível
sempre no mesmo horário.
Iniciar nova cartela no dia
certo. Iniciar o AOC no meio do
ciclo menstrual não é
contraindicado, mas pode
provocar alterações menstruais
naquele ciclo;
- Minipílula: tomar uma dose
diariamente, se possível
sempre no mesmo horário, sem
interrupções. É um método
com boa eficácia se associado
à amamentação.

AOC e
MINI
PÍLULA

Quando começar?
- Se está mudando de
método não hormonal:
a qualquer momento
do mês. Se em uso do
DIU, iniciar
imediatamente após
retirada. Utilizar
método de apoio por
sete dias;
- Mudança de método
hormonal:
imediatamente. Se
estiver mudando de
injetáveis, poderá
iniciar quando a injeção
de repetição já tiver
sido dada;
- Ausência de
menstruação (não
relacionada ao parto):
se não grávida, a
qualquer momento.
Uso de método de
apoio por sete dias;
- Após uso de ACE
(anticoncepção de
emergência): tomar ou
reiniciar uso no dia em
que parar de tomar a
ACE. Uso de método
de apoio por sete dias.

colaterais/adversos

Alterações da menstruação, náuseas ou
tonturas, alterações do peso (AOC),
alterações de humor ou no desejo sexual,
acne (AOC), cefaleia comum (AOC),
dores de cabeça com enxaqueca, sensibilidade dos seios, dor aguda na parte
inferior do abdômen (minipílula) etc. Ver
mais informações no quadro 17.

Se após gestação:
- Amamentando de forma exclusiva ou não, com
mais de seis semanas do parto: iniciar a minipílula a qualquer momento se há certeza razoável de
que não está grávida. Método de apoio por sete
dias. Em geral, os AOCs não são usados em
mulheres nos primeiros seis meses do pós-parto
que estejam amamentando.
- Após aborto (espontâneo ou não): imediatamente. Se iniciar nos sete dias depois de aborto,
não necessita de método de apoio. Se mais que
sete dias, iniciar desde que haja certeza razoável
de que a mulher não está grávida;
- Não amamentando: 1) para início de AOC: pode
iniciar o uso de AOC em qualquer momento após
o 21º dia do pós-parto, desde que com certeza
razoável de que não está grávida; 2) Para início
de minipílula: se menos de quatro semanas do
parto, começar a qualquer momento (sem
necessidade de método de apoio) – não é um
método muito eficaz para mulheres que não
estão amamentando.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 158, 2016.
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- Para toda e qualquer mulher, independentemente se adolescente ou adulta, e se no climatério, que preencha os critérios
de legibilidade para anticoncepção com AOC ou minipílula
(ver quadro 14). A anticoncepção oral pode ser fornecida à
mulher em qualquer momento para que inicie a ingestão
posteriormente. Não há motivo para que isso não seja feito.
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Fluxograma 09 – Anticoncepção injetável (AI) trimestral e mensal

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Quando indicar?
- Para toda e qualquer
mulher,
independentemente se
adolescente ou adulta,
que
preencha
os
critérios
de
elegibilidade
para
anticoncepção com o
AI de escolha.
- Não necessita realizar
colpocitologia, exame
de mamas ou pélvico
para iniciar o uso.
- Aquelas infectadas
com o HIV, que tenham
aids ou estejam em
antirretroviral
terapia
(ARV) podem utilizar
os AIs com segurança.
Incentive-as
a
utilizarem preservativos
juntamente com
os
injetáveis.

- No caso do AI trimestral: independentemente do atraso, ela deve retornar
para a próxima injeção. Se o atraso foi maior do que duas semanas, ela deve
abster-se de fazer sexo ou utilizar método de apoio até que receba uma
injeção. Poderá tomar pílulas de AHE se o atraso foi maior do que duas
semanas e ela tenha feito sexo desprotegido nos últimos cinco dias. Se o atraso
for de mais de duas semanas, poderá receber a injeção seguinte se: houver
certeza que não está grávida (ela não fez sexo nas duas semanas após o
período em que ela deveria ter recebido sua última injeção ou utilizou método
de apoio ou tomou AHE depois de ter feito sexo desprotegido nas duas
semanas após o período em que ela deveria ter tomado sua última injeção); ou
se ela estiver em amamentação de forma exclusiva ou quase e deu à luz há
menos de seis meses. Ela precisará de método de apoio nos primeiros sete dias
após a injeção. Se a usuária estiver mais que duas semanas atrasada e não
atender aos critérios citados, medidas adicionais (como o teste rápido para
gravidez) poderão ser tomadas para que se tenha certeza razoável de que ela
não está grávida.
- No caso do AI mensal: se houver menos de sete dias em atraso, realizar a
próxima aplicação sem necessidade de testes, avaliação ou método de apoio.
Se atrasar mais de sete dias, poderá receber a injeção seguinte se: houver
certeza que não está grávida (ela não fez sexo nas duas semanas após o
período em que deveria ter recebido sua última injeção ou utilizou método de
apoio ou tomou AHE depois de ter feito sexo desprotegido nas duas semanas
após o período em que ela deveria ter tomado sua última injeção).E la precisará
de método de apoio nos primeiros sete dias após a injeção. Se a usuária estiver
mais que sete dias atrasada e não atender aos critérios acima, medidas adicionais (como o teste rápido para gravidez) poderão ser tomadas para que se
tenha certeza razoável de que ela não está grávida.

Como utilizar?
- Se trimestral, a
cada três meses
(13 semanas). Se
mensal, a cada
quatro semanas
(30 dias);
- O AI trimestral
pode ser adiantado
ou atrasado em até
duas semanas; o AI
mensal pode ser
adiantado ou
atrasado em até 7
dias.

O que orientar?
Para
maior
eficácia,
é
importante aplicar
no
intervalo
correto.
- No caso do AI
o
trimestral,
retorno
à
fertilidade
é
gradual, mas pode
apresentar alguma
demora.
- Não protege
contra doenças
sexualmente
transmissíveis
(IST).

Quais os efeitos colaterais/adversos mais comuns?

AI
TRISMESTRAL
e MENSAL

Quando
começar?
- A usuária
pode
começar o
uso a
qualquer
momento se
houver
certeza
razoável de
que não está
grávida.
Utilizar
método de
apoio por
sete dias.

Alterações da menstruação, alterações do peso (AI
mensal), alterações de humor ou no desejo sexual (AI
trimestral), cefaleia comum, dores de cabeça com
enxaqueca, sensibilidade dos seios (AI mensal) etc.
Ver mais informações no Quadro 17.

Se após gestação:
- Amamentando de forma exclusiva ou quase ou
parcialmente para AI trimestral: se não houve retorno da
menstruação, iniciar a qualquer momento se há certeza
razoável de que não está grávida. Método de apoio por 7
dias.
- Amamentando de forma exclusiva ou quase ou
parcialmente para AI mensal: atrase a primeira injeção até
completar seis semanas depois do parto ou quando o leite
não for mais o alimento principal do bebê – o que ocorrer
primeiro.
- Após aborto (espontâneo ou não): imediatamente. Se mais
que sete dias, iniciar desde que haja certeza razoável de que
não está grávida (método de apoio por sete dias)
- Não amamentando: 1) para AI trimestral, se menos de
quatro semanas, iniciar a qualquer momento (sem
necessidade de método de apoio); 2) para AI mensal, se
menos de quatro semanas do parto, iniciar a qualquer
momento a partir do 21º do parto; 3) para ambos AI, se mais
que quatro semanas do parto, iniciar a qualquer momento
desde que com certeza razoável de que não está grávida.
Se a menstruação tiver retornado, começar tal como
mulheres que apresentam ciclos menstruais.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 159, 2016.
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Fluxograma 10 – DIU de cobre

Quando indicar?
- Para toda e qualquer mulher, independentemente se adolescente ou
adulta, que preencha os critérios de elegibilidade
para anticoncepção o DIU
de cobre.
- Mulheres que tenham risco de contrair
ou estejam infectadas com o HIV, ou que tenham
aids e que estejam em terapia antirretroviral
(ARV) e estejam clinicamente bem podem colocar
o DIU com segurança. As usuárias de DIU com aids
devem ser reavaliadas sempre que surgirem
sintomas adversos, como dor pélvica ou corrimento, na unidade básica (monitorização para doença
inflamatória pélvica).

Quando colocar?
- Se apresenta ciclos menstruais: a
qualquer momento do mês. Caso se
passaram mais de 12 dias do início da
menstruação, poderá colocar o DIU a
qualquer momento desde que se
certifique a não possibilidade de
gravidez. Não há necessidade de
método de apoio.
- Se está mudando de outro método: a
qualquer momento se estiver usando o
outro método de forma consistente e
correta ou ainda se houver certeza
razoável de que não está grávida. Não
há necessidade de métodode apoio.
- Após tomar AHE: o DIU pode ser
inserido imediatamente após o uso.

DIU DE
COBRE

O que orientar?
- Logo após o parto: a qualquer momento até 48
horas depois de dar à luz (exigirá um profissional
com treinamento específico em inserção pósparto). Se já se passaram mais de 48 horas após o
parto, retarde a inserção do DIU por quatro
semanas ou mais.
- Após quatro semanas do parto: ela poderá
colocar o DIU a qualquer momento desde que
haja certeza razoável de que não está grávida. Se
a menstruação tiver retornado, ela poderá colocar
o DIU como aconselhado para mulheres que
apresentem ciclos menstruais.
- Após aborto (espontâneo ou não): imediatamente se houver certeza razoável de que não está
grávida e não houver infecção. Não há necessidade de um método de apoio.
- Se houver infecção, trate-a ou encaminhe a
usuária e ajude-a a escolher outro método. Se ela
ainda quiser colocar o DIU, ele poderá ser inserido
após a infecção ter desaparecido completamente.
A inserção de DIU após aborto no segundo
trimestre exige treinamento específico. Caso não
haja alguém com este treinamento, retarde a
inserção por 60 dias.

Nota: *A inserção de DIU pode ser realizada por médico(a) e enfermeiro(a). O enfermeiro, após treinamento e cumprindo
o disposto na Resolução COFEN nº 358/2009, está apto a realizar consulta clínica e a prescrever e inserir o DIU como
ações intraconsulta.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 160, 2016.
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O que orientar?
- Possui alta eficácia.
- Proteção de longo prazo contra gravidez
(duradouro).
- A mulher retorna rapidamente à fertilidade
quando retirado o dispositivo.
- Não protege contra infecções sexualmente
transmissíveis (IST).

Quais os efeitos colaterais/adversos mais
comuns?
Alterações da menstruação, dor aguda na parte
inferior do abdômen, cólicas e dor, possibilidade
de anemia, possibilidade de perfuração uterina
etc.
Ver mais informações no Quadro 17.

Guia de Orientações para a Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.
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Quadro 15 - Métodos contraceptivos ofertados pelo SUS
DEFINITIVOS (ESTERILIZAÇÃO)

Feminino (ligadura tubária)

Masculino (vasectomia)

TEMPORÁRIOS (REVERSÍVEIS)
Métodos de barreira

Preservativo masculino

Diafragma

DIU Tcu-380 A (DIU T de cobre)

Métodos hormonais
Via de
administração
Hormonais orais

Tipos

Apresentação

Combinado (monofásico) – AOC

Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg

Minipílulas

Noretisterona 0,35 mg

Pílula anticoncepcional de emergência (AHE) Levonorgestrel 0,75 mg

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Hormonais
injetáveis

Mensais (combinado)

Enantato de norestisterona 50 mg + valerato de
estradiol 5 mg

Trimestrais (progestágeno)

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg

Observação: lembrar que algumas localidades podem ofertar outros métodos contraceptivos (conforme Remume)
além dos previstos pelo Ministério da Saúde (Rename).

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 160, 2016.

Quadro 16 - Anticoncepção hormonal de emergência – AHE
MÉTODO

Levonorgestrel
(comprimidos de
0,75)

ESQUEMA TERAPÊUTICO
1,5 mg de levonorgestrel,
dose única, via oral
(preferencialmente*)

INFORMAÇÕES E PRAZO DE INÍCIO DA
ANTICONCEPÇÃO
Caso haja vômitos até uma hora após a ingestão dos
comprimidos, repetir a dose após uso de um antiemético e
de se alimentar

OU
1 comprimido de 0,75 mg, de 12
em 12 horas, via oral (total de
2 comprimidos)

Iniciar de preferência nas primeiras 72 horas. Limite de cinco
dias

Nota:
* O AHE pode ser usado por via vaginal caso a mulher esteja desacordada, como em casos em que ela tenha sido
vítima de violência.
Observação: a eficácia (índice de Pearl) é, em média, de 2%. O índice de efetividade para cada ato sexual desprotegido
é de 75% (ou seja, para cada quatro relções sexuais desprotegidas, o método é capaz de prevenir três gerações.

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 165, 2016.
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Quadro 17 - Como lidar com problemas na contracepção

COMUM EM QUAIS
MÉTODOS?

AOC
Minipílula
Injetável trimestral
(progestágeno)
Injetável mensal
(combinado)
DIU de cobre

Alterações da menstruação

AOC
Minipílula
DIU de cobre
Injetável mensal
(combinado)

O QUE FAZER?
Ausência ou sangramento irregular (aquele que
vem em momentos inesperados e incomodam a
usuária): é comum sangramento irregular ou a
ausência de sangramento em mulheres em uso de
métodos hormonais (a amenorreia é normal se a
mulher estiver amamentando; no uso de injetáveis
trimestrais, é comum que surja a amenorreia com o
tempo). Não são prejudiciais e o sangramento geralmente perde a intensidade ou cessa nos primeiros
meses de uso. Garantir que a usuária esteja fazendo uso do método corretamente. Se há ausência de
sangramento, garantir que ela não está grávida. Se
há suspeita de gravidez, instruir a interromper o
método caso se confirme.
No sangramento irregular em uso de AOC, orientar
o uso correto e de preferência sempre no mesmo
horário. Pode-se tentar o uso de AINE para alívio
em curto prazo. Na persistência da queixa, avaliar a
possibilidade da troca da fórmula do AOC por
anovulatório com maior concentração de etinilestradiol ou, se já em uso de AOC com 30-35 mcg de EE,
avaliar uso de AOC bifásicos ou trifásicos. Caso se
suspeite de que algo esteja errado, considerar
condições subjacentes nãorelacionadas ao uso do
AOC.
Sangramento vaginal inexplicável (que sugere
problema médico não relacionado ao método) ou
sangramento intenso ou prolongado: encaminhar ou
avaliar de acordo com o histórico e exame pélvico.
Diagnosticar e tratar da maneira apropriada. Ela
poderá continuar tomando o anticoncepcional
enquanto seu problema estiver sendo avaliado. Se
o sangramento é causado por IST ou inflamação
pélvica, ela poderá continuar tomando o anticoncepcional durante o tratamento.
continua
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SITUAÇÃO
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continuação

COMUM EM QUAIS

SITUAÇÃO

O QUE FAZER?

MÉTODOS?

Minipílula
Injetável trimestral
(progestágeno)
Injetável mensal
(combinado)
DIU de Cobre

AOC

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Náuseas ou tonturas
Minipílula

Alterações de peso

AOC e injetável mensal
(combinado)

AOC
Alterações de humor ou no Minipílula
desejo sexual
Injetável trimestral
(progestágeno)

Acne

AOC

AOC
Cefaleia comum

Injetável trimestral
(progestágeno)
Injetável mensal
(combinado)
AOC e minipílula

Dores de cabeça com
enxaqueca

Injetável mensal
(combinado)
Injetável trimestral
(progestágeno)

Menstruação intensa ou prolongada (o dobro do
normal ou duração maior que oito dias): de modo
geral, não é algo prejudicial e normalmente perde a
intensidade ou cessa após alguns meses. Para
obter modesto alívio de curto prazo, seguir as
recomendações para sangramento irregular. Para
evitar que ocorra anemia, sugerir suplementação de
ferro e dizer que é importante que ela coma alimentos que contenham ferro. Se o sintoma persistir ou
começar após vários meses de menstruação normal
ou ausência dela, ou caso se suspeite que haja algo
errado por outros motivos, deve-se considerar as
condições subjacentes que não estejam relacionadas ao uso do método. Se em uso de injetável de
progestágeno, para obter alívio em curto prazo,
avaliar uma das alternativas: 1) AOC, tomando uma
pílula diariamente por 21 dias, iniciando quando sua
menstruação começar; e 2) 50 µg de etinilestradiol
diariamente por 21 dias, iniciando quando sua
menstruação começar.
No caso da náusea, sugerir ingerir os comprimidos
na hora de dormir ou junto do alimento. Na persistência: considerar soluções localmente disponíveis.
Considerar uso estendido e contínuo caso a náusea
ocorra após iniciar nova cartela de AOC.
Analise a dieta e aconselhe conforme necessidade.
Se há alteração do humor na semana em que a
mulher não toma o hormônio (nos sete dias em que
a mulher não toma pílulas hormonais no uso do
AOC, por exemplo), avaliar uso estendido e contínuo. Questione sobre mudanças em sua vida que
pudessem afetar o humor ou a libido. Alterações
agudas no humor necessitam de atendimento.
Considerar as soluções localmente disponíveis.
A acne em geral melhora em uso do AOC, mas
pode agravar em algumas mulheres. No caso do
AOC, se a acne persistir, avaliar a possibilidade de
outra fórmula de AOC contendo acetato de ciproterona ou drospirenona, se possível e para que tome
as pílulas por três meses. Considerar as soluções
localmente disponíveis.
Sugerir um analgésico. Se a cefaleia ocorre na
semana em que ficam sem hormônios, considerar
uso estendido e contínuo. Deve-se avaliar quaisquer dores de cabeça que se agravem ou ocorram
com maior frequência durante o uso do método
contraceptivo.
Com o aparecimento da enxaqueca, com ou sem
aura, independentemente da idade da mulher,
deve-se interromper o uso do método se houver
estrógeno. Orientar na escolha de método contraceptivo sem estrógeno (minipílula, injetável trimestral, DIU etc.). Se enxaqueca com aura, o injetável
com progestágeno é categoria 3 para manutenção
do método (suspender).
continua
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continuação

COMUM EM QUAIS

SITUAÇÃO

O QUE FAZER?

MÉTODOS?

Sensibilidade dos seios

Minipílula
Injetável mensal
(combinado)

Minipílula
Dor aguda na parte inferior
DIU de cobre
do abdômen
ACE

Recomendar uso de sutiã firme (inclusive durante
atividade física). Orientar uso de compressas quentes ou frias. Sugira um analgésico. Considerar
soluções localmente disponíveis.
Ficar atento a sinais de gravidez ectópica. Ficar
atento a sinais de doença inflamatória pélvica (DIP)
e iniciar o tratamento imediatamente. Realizar
exames abdominais e pélvicos. Iniciar o tratamento
rapidamente. Não há necessidade de retirar o DIU
caso a mulher queira continuar a usá-lo (exceto em
caso de doença inflamatória pélvica). Caso deseje
retirar, realizar a retirada após início do tratamento.

É comum que a mulher sinta um pouco de cólicas e
dor um ou dois dias após a colocação do DIU. As
cólicas também são comuns nos primeiros três a
seis meses de uso do DIU, particularmente durante
a menstruação. De modo geral, não é algo prejudicial e normalmente diminui com o tempo. Sugerir
um analgésico, de preferência um anti-inflamatório
não esteroidal ou hioscina. Se ela também tiver
menstruação intensa ou prolongada, não deverá
utilizar aspirina (pode aumentar o sangramento).
DIU de cobre
Cólicas e dor

Se as cólicas continuarem e ocorrerem fora da
menstruação:
Avaliar se há problemas de saúde subjacentes e
tratá-los ou encaminhar; se não for constatado
nenhum problema subjacente e as cólicas forem
agudas, converse sobre a possibilidade de retirar o
DIU; se o DIU removido tiver aparência distorcida ou
se dificuldades durante a remoção sugerirem DIU;
se o DIU removido tiver aparência distorcida à usuária que ela poderá colocar novo DIU, o qual possivelmente lhe causará menos cólicas.

Possibilidade de anemia

Suspeita de perfuração
uterina

DIU de cobre

DIU de cobre

O DIU de cobre pode contribuir para um quadro de
anemia caso a mulher já tenha baixo teor de ferro no
sangue antes da inserção, pois o DIU pode provocar
menstruação mais intensa. Se necessário e se
possível, fornecer suplementação de ferro e orientar
dieta rica em ferro.
Se houver suspeita de perfuração no momento da
inserção ou sondagem do útero, interrompa o
procedimento imediatamente (e remova o DIU caso
tenha sido inserido). Se houver suspeita de perfuração uterina, encaminhe a usuária para avaliação
com um clínico experiente em remoção do DIU.
continua
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conclusão

SITUAÇÃO

COMUM EM QUAIS

O QUE FAZER?

MÉTODOS?

Expulsão do DIU
DIU de cobre

Se o DIU sair parcialmente, remova-o. Se a usuária
relatar que o DIU saiu completa ou parcialmente,
conversar com a usuária e questionar se ela deseja
outro DIU ou método diferente (ajude na escolha de
novo método se ela preferir). Caso ela queira outro
DIU, ela poderá colocá-lo a qualquer momento se
houver certeza razoável de que não está grávida.
Caso se suspeite de expulsão total e a usuária não
souber se o DIU saiu ou não, encaminhá-la para
uma radiografia ou ultrassom a fim de avaliar se o
DIU se deslocou para a cavidade abdominal. Fornecer a ela método de apoio para ser usado durante
este período.
Perguntar à usuária: se e quando ela viu o DIU sair;
quando ela sentiu os fios pela última vez; quando
ela teve sua última menstruação; se ela tem algum
sintoma de gravidez; se ela usou método de apoio
desde que deu pela falta dos fios.
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DIU de cobre

Sempre iniciar com procedimentos menores e seguros e agir com suavidade. Verificar se há fios nas
dobras do canar cervical. Em metade dos casos de
ausência dos dios de um DIU, eles podem ser
encontrados no canal cervical. Se não seconseguir
localizar os dios no canal cervical, ou eles subirem
para o útro ou o DIU foi expelido sem se notar,
excluir a possibilidade de gravidez antes de tentar
procedimentos mais invasivos. Solicitar ultrassonografia pélvida para verificar a presença do DIU.
Fornecer a ela método de apoio para ser usado no
período caso o DIU tenha saído.

Explicar que isso acontece algumas vezes quando
os fios são cortados curtos demais.
Se o parceiro achar que os fios incomodam,
apresente algumas opções:

DIU durante o sexo

DIU de cobre

- Os fios pode ser cortados ainda mais de modo a
não ficarem para fora do canal cervical.
O parceiro dela não sentirá os fios, mas a milher
poderá verificar os fios do seu DIU.
- Se a mulher deseja poder verificar os fios seu DIU,
este pode ser removido e um novo ser colocado em
seu lugar (para evitar desconforto, os fios devem ser
cortados de modo a ficarem 3 centímetros para dora
do cérvix.

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 165, 2016.
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9.4. Diagnóstico e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 18: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no planejamento familiar.

Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Conhecimento deficiente

Planejamento familiar: contracepção (6784)
• Avaliar o conhecimento do usuário e a sua compreensão a respeito
dos métodos contraceptivos.
• Orientar o usuário a respeito da fisiologia da reprodução humana,
incluindo ambos sistemas reprodutivos.
• Determinar a habilidade e motivação para utilizar o método.
• Discutir considerações religiosas, culturais de desenvolvimento,
socioculturais e individuais a respeito do método contraceptivo
escolhido.
• Auxiliar adolescentes a obter informações sobre contraceptivos
confidencialmente.
• Discutir os métodos de contracepção (sem medicamentos,
barreiras, hormonal, dispositivo intrauterino e esterilização).
• Discutir contracepção de emergência.
• Auxiliar as mulheres a determinar a ovulação através da
temperatura basal do corpo, mudanças na secreção vaginal e
outros indicadores fisiológicos.
• Orientar a respeito de atividades sexuais seguras.
• Determinar os recursos financeiros para a contracepção e
encaminhar para recursos comunitários, se apropriado.
Aconselhamento na preconcepção (5247)
• Estabelecer relação terapêutica de confiança.
• Explorar a vontade de ter filhos com o casal.
• Obter uma história sexual completa, incluindo uma frequência
de tempo da relação sexual, uso de lubrificantes espermicidas e
hábitos pós-coito, com banhos íntimos.
• Orientar sobre modos de evitar teratogênicos (manipulação de
fezes de gatos, interrupção do tabagismo, substitutos para o
álcool).
• Identificar barreiras reais ou percebidas para serviços de
planejamento familiar e cuidados pré-natais e modos de superar
as barreiras.
• Discutir modos específicos na preparação para a gestação,
incluindo demandas sociais, financeiras e psicológicas da gestação
e criação.
• Discutir os métodos de identificação da fertilidade, sinais da
gestação e modos de confirmar a gestação.
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NANDA-I e NIC
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Padrão de sexualidade
ineficaz

Planejamento familiar: infertilidade (6784)
• Explicar o ciclo de reprodução feminino ao usuário, conforme
necessário.
• Auxiliar as mulheres a determinar a ovulação através da
temperatura basal do corpo, mudanças na secreção vaginal e
outros indicadores fisiológicos.
• Apoiar a usuária pelo histórico de infertilidade e avaliação,
reconhecendo o estresse normalmente sentido durante a avaliação
e obtenção de um histórico detalhado e processos de tratamentos
longos.
• Encorajar a expressão de sentimentos sobre sexualidade,
autoimagem e autoestima.
• Auxiliar os usuários a redefinirem conceitos de sucesso e fracasso,
conforme necessário.
• Auxiliar com atividades de solução de problemas para ajudar o casal
a avaliar as alternativas à maternidade/paternidade biológica.
• Determinar o efeito da infertilidade no relacionamento do casal.

Disposição para
paternidade ou
maternidade melhorada

Orientação antecipada (5210)
• Utilizar exemplos de casos para fortalecer as habilidades de
solução de problemas do usuário, conforme indicado.
• Auxiliar o usuário a adaptar-se às mudanças antecipadas de papel.
• Sugerir literatura impressa e fontes eletrônicas para que o usuário
leia, conforme indicado.
• Incluir a família e outros significantes, quando possível.
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Promoção da maternidade/paternidade (8300)
• Encorajar mães a receber cuidados pré-natais regulares.
• Fornecer panfletos informativos, livros e outros materiais para
desenvolver as habilidades da maternidade/paternidade.
• Auxiliar os pais no desenvolvimento, manutenção e uso de
sistemas de suporte social.
• Fornecer feedback positivo e estruturado sobre os sucessos
no desenvolvimento das habilidades paternas para estimular a
autoestima.
• Auxiliar os pais a desenvolver habilidades sociais.
• Monitorar o uso consistente e correto de contraceptivos, quando
apropriado.

Risco de paternidade
ou maternidade
prejudicada

Planejamento familiar: gravidez não planejada (6788)
• Determinar se a gravidez foi uma escolha da usuária.
• Discutir os fatores relacionados a uma gravidez não planejada:
vários parceiros, uso de drogas/álcool e a propensão a infecções
sexualmente transmissíveis
• Auxiliar a usuária a identificar os sistemas de apoio.
• Esclarecer as informações errôneas sobre o uso de contraceptivos.
• Apoiar a usuária e seu companheiro na decisão sobre a gravidez.
Promoção da maternidade/paternidade (8300)
• Identificar e envolver famílias de alto risco em um programa de
acompanhamento.
• Fazer visitas domiciliares de acordo com o nível de risco.
• Encorajar mães a receber cuidados pré-natais regulares.
• Fornecer panfletos informativos, livros e outros materiais para desenvolver as habilidades da maternidade/paternidade.
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Auxiliar os pais no desenvolvimento, manutenção e uso de sistemas de suporte social.
Fornecer feedback positivo e estruturado sobre os sucessos no
desenvolvimento das habilidades paternas para estimular a autoestima.
Auxiliar os pais a desenvolver habilidades sociais.
Monitorar o uso consistente e correto de contraceptivos, quando
apropriado.

Promoção da integridade familiar (7100)
• Colaborar com a família para resolver problemas e nas tomadas
de decisão.
• Facilitar a comunicação aberta entre os familiares.
• Monitorar os relacionamentos atuais da família.
• Auxiliar a família na resolução de conflitos.
• Indicar terapia familiar, conforme indicado.
Preparo para o nascimento (6760)
• Promover a autoeficácia dos pais em assumir papel parental.
• Fornecer orientação antecipatória para a paternidade.
• Verificar os conhecimentos e atitudes dos pais acerca da paternidade.
Identificação de risco: família que espera um filho (6612)
• Verificar a idade da mãe.
• Verificar o estágio de desenvolvimento do casal.
• Verificar o número de gestações da mãe.
• Verificar o estado econômico da família.
• Verificar o estado educacional da mãe.
• Verificar a história prévia de abuso e violência.
• Verificar a história prévia de depressão ou outras doenças mentais.
• Verificar envolvimento prévio com serviços sociais.
• Verificar se os demais filhos estão sob cuidados da mãe.
• Verificar os sentimentos da família sobre uma gestação indesejada.

Disposição para
processo de criação de
filhos melhorados

Preparo para o nascimento (6760)
• Promover a autoeficácia dos pais em assumir papel parental.
• Fornecer orientação antecipatória para a paternidade.
• Verificar os conhecimentos e atitudes dos pais acerca da paternidade.
Promoção da integridade familiar: família que espera um filho (6612)
• Escutar preocupações, sentimentos e perguntas da família.
• Respeitar e apoiar o sistema de valores culturais da família.
• Auxiliar a família a identificar forças e fraquezas.
• Monitorar a adaptação do pai à paternidade.
• Educar os pais sobre o potencial conflito e sobrecarga de papéis.
• Preparar os pais para as mudanças previstas de papel envolvendo
tornar-se um pai/mãe.

Conflito de decisão

Apoio à tomada de decisão (5250)
• Auxiliar o usuário a identificar as vantagens e desvantagens de
cada alternativa.
• Auxiliar o usuário a esclarecer valores e expectativas que podem
ser úteis em escolhas importantes da vida.
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Risco de processo
de criação de filhos
ineficazes
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Respeitar o direito do usuário de receber ou não informações.
Fornecer as informações solicitadas pelo usuário.
Auxiliar o usuário a explicar uma decisão a terceiros, conforme
necessário.

CIPESC®
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Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Exame preventivo
ausente

Atividades para o Enfermeiro:
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Esclarecer a usuária sobre o exame preventivo do câncer do colo
do útero.
• Esclarecer sobre a importância do exame preventivo do câncer do
colo do útero.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar para coleta de preventivo periodicamente.
• Realizar o exame preventivo de câncer do colo do útero.
• Tranquilizar a usuária sobre o atendimento prestado.

Resultado de exame
preventivo alterado

Atividades para o Enfermeiro:
• Apoiar a usuária em suas necessidades.
• Encaminhar para consulta médica.
• Encorajar a usuária a participar ativamente de seu cuidado.
• Envolver família/pessoa significativa nos cuidados.
• Esclarecer a usuária quanto ao resultado de exame alterado.
• Realizar visita domiciliar para acompanhamento.

Resultado de exame
preventivo normal

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer a usuária quanto ao resultado do exame citopatológico.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
• Orientar para coleta do exame preventivo anualmente.
• Reforçar sobre a importância da realização do exame preventivo.

Autoexame de mama
presente

Atividades para o Enfermeiro:
• Demonstrar técnica do autoexame das mamas.
• Reforçar as orientações relativas ao autoexame das mamas.
Atividades para a Usuária:
• Realizar o autoexame das mamas.
• Realizar inspeção de mamas.

Autoexame de mama
ausente

Atividades para o Enfermeiro:
• Demonstrar técnica do autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao autoexame das mamas.
• Esclarecer dúvidas quanto ao câncer da mama e do útero.
• Oferecer folder educativo sobre autoexame das mamas.
• Realizar exame das mamas.
Atividades para a Usuária:
• Realizar o autoexame das mamas.

Uso de contraceptivo
adequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo
• Estimular a participação em oficinas
• Examinar mamas anualmente
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Executar ações de prevenção do câncer de mama e colo de útero
Inspecionar retorno venoso em MMII
Oferecer folders educativos sobre autoexame de mamas
Orientar para realização do exame preventivo

Atividades para a Usuária:
• Verificar pressão arterial e peso mensalmente
• Retornar no dia e horário agendados
Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar método contraceptivo.
• Esclarecer dúvidas quanto aos métodos contraceptivos.
• Estimular a participação em oficinas.
• Examinar mamas anualmente.
• Executar ações de prevenção do câncer da mama e do colo do
útero
• Inspecionar retorno venoso em MMII.
• Oferecer folders educativos sobre autoexame das mamas.
• Orientar para realização do exame preventivo.
• Reforçar orientação quanto ao uso correto do contraceptivo adotado.
• Sensibilizar para uso de preservativos.
Atividades para a Usuária/Família:
• Fazer autoexame das mamas.
• Verificar pressão arterial e peso.
• Retornar no dia e horário agendados.

Risco para aborto

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para maternidade de referência.
• Investigar o uso de drogas.
• Monitorar sinais vitais.
• Orientar sexo seguro.
• Realizar visita domiciliar.
Atividades para a Usuária/Família:
• Eliminar o uso de tabaco e álcool.
• Evitar relação sexual vaginal nesse período.
• Fazer repouso conforme necessidade.

Infertilidade

Atividades para o Enfermeiro:
• Investigar a história clínica do casal.
• Orientar acerca de serviços disponíveis na rede.
• Orientar sobre fatores relacionados à infertilidade.

Maturidade feminina
adequada

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para oficinas e grupos educativos.
• Esclarecer dúvidas sobre mitos e tabus.
• Explicar a importância dos métodos contraceptivos.
• Informar sobre o uso e a troca de absorventes íntimos.
• Oferecer métodos contraceptivos conforme prescrição.
• Orientar higiene corporal e íntima durante o período menstrual.
• Orientar sobre modificações físicas da puberdade.
• Orientar sobre modificações psicológicas, culturais e sociais na
puberdade.
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Atividades para a Usuária/Família:
• Participar de oficinas e grupos educativos.
• Realizar higiene corporal e íntima conforme orientação.
• Trocar absorventes íntimos sempre que necessário.
• Utilizar contraceptivo conforme prescrição.
• Utilizar preservativo em todas as relações sexuais.
Maturidade masculina ade- Atividades para o Enfermeiro:
quada
• Encaminhar para oficinas e grupos educativos.
• Esclarecer dúvidas sobre mitos e tabus.
• Explicar a importância dos métodos contraceptivos.
• Oferecer métodos conforme prescrição.
• Orientar sobre higiene corporal e íntima.
• Orientar sobre modificações físicas da puberdade.
• Orientar sobre modificações psicológicas, culturais e sociais na
puberdade.
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Atividades para o Usuário:
• Participar de oficinas e grupos educativos.
• Realizar higiene corporal e íntima.
• Utilizar preservativo em todas as relações sexuais.
Ansiedade frente a coleta e Atividades para o Enfermeiro:
resultado de
• Acolher o usuário conforme suas necessidades.
exames
• Buscar compreender a expectativa apresentada.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer o usuário quanto aos achados em exames.
• Esclarecer sobre o tratamento a ser realizado.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar quanto terapêutica medicamentosa.
• Orientar periodicidade do exame.
• Tranquilizar o usuário durante a realização do procedimento.
• Usar abordagem calma e segura.
Prevenção da gravidez:
métodos de barreira

Atividades para o Enfermeiro:
• Monitorar adaptação ao método.
• Orientação quanto uso correto do diafragma.
• Orientação quanto uso correto do preservativo masculino e feminino.
• Orientação quanto às intercorrências do uso do DIU.
• Orientação sobre o uso de método contraceptivo escolhido.
• Reforçar a importância de usar o método combinado.
• Programar monitoramento domiciliar.

Prevenção da gravidez:
métodos cirúrgicos

Atividades para o Enfermeiro:
• Monitorar adaptação ao método.
• Orientação sobre o método contraceptivo escolhido.
• Orientar acerca da participação do parceiro.
• Orientar acerca dos critérios de acesso ao método cirúrgico.
• Solicitar exames conforme protocolo.
• Programar monitoramento domiciliar.

Prevenção da gravidez:
métodos
comportamentais

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer dúvidas sobre a importância do autoconhecimento corporal.
• Esclarecer sobre a importância da participação do parceiro.
• Monitorar adaptação ao método.
• Orientar sobre o uso correto do método.
• Programar monitoramento domiciliar.

Prevenção da gravidez:
métodos hormonais

Atividades para o Enfermeiro:
• Dispensar o contraceptivo.
• Encaminhar para consulta médica.
• Monitorar adaptação ao método
• Orientar o controle de peso e pressão arterial.
• Orientar as possíveis interações com outros medicamentos.
• Orientação sobre ao uso correto do anticoncepcional oral/injetável.
• Programar monitoramento domiciliar.
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10. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
10.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

10.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe:
• Atividades educativas para promoção à saúde e prevenção;
• Aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à terapia instituída e às recomendações da assistência;
• Desenvolver atividades informativo-educativas, com o objetivo de conscientizar a população quanto à prevenção e controle desses agravos e ao uso indevido de drogas;
• Estabelecer uma relação de confiança com o portador de IST, HIV/aids, e usuário de drogas (UD);
• Verificar se as gestantes estão sendo acompanhadas no pré-natal e se foram
realizados testes para HIV, Hepatite B e sífilis, conforme recomendado;
• Verificar também se foram realizados os testes no momento da internação
hospitalar, seja para o parto, seja para curetagem uterina por abortamento ou
outra intercorrência na gestação;
• Identificar as pessoas com queixa sugestiva de IST e encaminhar para avaliação na UBS;
• Realizar o processo de programação e planejamento das ações de promoção à
saúde e prevenção às ISTs/HIV/aids e UD envolvendo a comunidade;
• Estabelecer uma relação de confiança com o portador de IST, HIV/aids, hepatites e HTLV, que busque a UBS;
• Garantir acolhimento a todas as pessoas que busquem as UBS;
• Organizar o processo de trabalho da unidade para atendimento da demanda
identificada na comunidade;
• Realizar assistência domiciliar aos usuários com aids, buscando atuar de forma integrada com a equipe de assistência domiciliar terapêutica (ADT/aids);
• Inserir a abordagem de risco para as ISTs e infecção pelo HIV nas diferentes
atividades realizadas (acolhimento, atividades em grupo, planejamento familiar, pré-natal etc.);
• Atuar em conjunto com os serviços especializados no tratamento da dependência química e na assistência aos usuários de drogas portadores do HIV e/
ou hepatites virais.
10.1.2. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
• Inserir a abordagem de risco para as ISTs e infecção pelo HIV nas diferentes
atividades realizadas (acolhimento, atividades em grupo, planejamento familiar, pré-natal etc);
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• Atuar em conjunto com os serviços especializados no tratamento da dependência química e na assistência aos usuários de drogas portadores do HIV e/
ou hepatites virais;
• Desencadear ações de aconselhamento/testagem e tratamento voltadas aos
parceiros sexuais dos usuários com esses agravos;
• Realizar a coleta de sangue para encaminhamento ao laboratório de referência
na medida em que a unidade esteja organizada para essa atividade;
• Garantir a observância das normas de precaução universal, a fim de evitar
exposição ocupacional a material biológico;
• Realizar as ações de vigilância epidemiológica pertinentes a cada caso.

• Diagnóstico precoce das ISTs, infecção pelo HIV, hepatites e HTLV;
• Tratamento adequado da grande maioria das ISTs;
• Encaminhamento dos casos que não competem a esse nível de atenção,
realizando acompanhamento conjunto;
• Prevenção da sífilis congênita e da transmissão vertical do HIV;
• Realizar aconselhamento e oferecer o teste anti-HIV aos usuários com
IST, às pessoas vulneráveis e aos que buscam o serviço com clínica sugestiva de IST, HIV/aids ou história de risco para esses agravos;
• Promover a adesão das gestantes ao pré-natal e oferecer o teste para
sífilis, para Hepatite B e para o HIV, a todas as gestantes da área de
abrangência da unidade, realizando aconselhamento pré e pós-teste;
• Manejo adequado dos usuários em uso indevido de drogas;
• Utilizar a abordagem sindrômica na assistência ao usuário com IST, levando em conta o contexto pessoal, familiar e social em que a doença
se desenvolve;
• Desencadear ações de aconselhamento/testagem e tratamento voltadas aos parceiros sexuais dos usuários com esses agravos;
• Realizar a coleta de sangue para encaminhamento ao laboratório de
referência na medida em que a unidade esteja organizada para essa
atividade;
• Garantir a observância das normas de precaução universal, a fim de
evitar exposição ocupacional a material biológico;
• Realizar as ações de vigilância epidemiológica pertinentes a cada caso;
• Encaminhar as pessoas vivendo com HIV/aids e/ou hepatites virais aos
serviços de referência, e realizar acompanhamento que contribua com
esses serviços para melhorar a adesão às recomendações ao tratamento;
• Atuar em conjunto com os serviços especializados no tratamento da dependência química e na assistência aos usuários de drogas portadores
do HIV e/ou hepatites virais.
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10.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados para as doenças sexualmente transmissíveis
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são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-HAV Total;
Anti-HAV IgM;
Anti-HAV IgG;
HbsAg;
Anti-HBc IgM;
Anti-HBc IgG;
HbeAg;
Anti-Hbe;
Anti-Hbs;
Anti-HCV;
VDRL;
Anti HIV;
Teste rápido para HIV;
Teste rápido para Hepatite B;
Teste rápido para Hepatite C;
Teste rápido para Sífilis.

10.3. Prescrição de Medicamentos
Nos casos de ISTs, o enfermeiro fará a prescrição de acordo com as orientações apresentadas no Quadro 07 - “Síntese para tratamento de corrimento vaginal
e cervicite” página 56, e fluxograma 11 descrito a seguir:
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Fluxograma 11 - O que fazer nos quadros de sífilis.

Fonte: Ministério da Saúde. Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres, página 110, 2016.
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10.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 19: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas
de classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento a usuários com infecções
sexualmente transmissíveis.
NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem
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Risco de violência
direcionada a outros

Intervenções

Controle do comportamento: sexual (4356)
• Predeterminar consequências a comportamento sexual indesejável.
• Fornecer educação sexual adequada ao nível de desenvolvimento.
• Discutir com o usuário as consequências de comportamento
sexual ou verbalizações socialmente inaceitáveis.
• Discutir o impacto negativo que um comportamento sexual
socialmente inaceitável pode causar nas outras pessoas.
Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre os papéis
e relações.
• Procurar compreender a perspectiva do usuário sobre uma
situação estressante.
• Desencorajar a tomada de decisão quando o usuário está sob forte
estresse.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Auxiliar o usuário a identificar as estratégias positivas para lidar
com limitações e gerenciar o estilo de vida necessário ou mudança
de papel.
Tratamento para o uso de drogas (4510)
• Orientar o usuário quanto aos efeitos da substância usada (físicos,
psicológicos e sociais).
• Monitorar doenças infecciosas (HIV/AIDS, hepatites B e C,
tuberculose), tratando e fornecendo assistência para modificar
comportamentos, se necessário.
• Auxiliar o usuário a desenvolver valor próprio, incentivando os
esforços positivos e a motivação.
• Incentivar a família a participar dos esforços de recuperação.
• Orientar o usuário quanto aos sintomas ou comportamentos
que aumentam as chances de recidiva (ex: exaustão, depressão,
desonestidade e complacência).
• Desenvolver um plano de prevenção a recidivas (ex: acordo,
identificação de atividades promotoras de saúde para substituir o
uso da substância).
• Fazer encaminhamentos, quando necessário.
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Proteção contra infecção (6550)
•
Monitorar vulnerabilidade da infecção.
•
Monitorar contagens totais de granulócitos, células brancas e resultados
diferenciais.
•
Ensinar o usuário e familiares sobre sinais e sintomas da infecção e
quando recorrer ao serviço de saúde.
•
Incentivar a ingestão de líquidos, quando apropriado.
•
Orientar sobre o uso racional de antibióticos.

Disfunção sexual

Aconselhamento sexual (5248)
•
Discutir o efeito da saúde e da doença sobre a sexualidade.
•
Discutir o efeito das alterações da sexualidade conforme aspectos
relevantes.
•
Fornecer informação factual sobre mitos e informações equivocadas
sobre sexo que o usuário possa verbalizar.
•
Determinar o grau de culpa sexual associada à percepção dos fatores
causais da doença.
•
Encaminhar para consulta com outros profissionais de saúde, se
apropriado.
•
Começar pelos assuntos menos sensíveis e seguir para os mais sensíveis.
•
Apresentar ao usuário modelos de papéis positivos que tiveram êxito
diante de problemas parecidos.
Fortalecimento da autoestima (5400)
•
Encorajar o usuário a identificar pontos fortes.
•
Reforçar os pontos positivos pessoais reconhecidos pelo usuário.
•
Auxiliar no estabelecimento de metas realistas para alcançar maior
autoestima.
•
Explorar conquistas alcançadas.
•
Encorajar o usuário a aceitar novos desafios.
•
Auxiliar o usuário a reavaliar as percepções negativas de si mesmo.
•
Transmitir confiança na capacidade do usuário de lidar com situações.

Isolamento social

Melhora da socialização (5100)
•
Encorajar o usuário a desenvolver relacionamentos.
•
Encorajar atividades sociais e comunitárias.
•
Dar feedback positivo quanto o usuário conseguir aproximar-se de outras
pessoas.
•
Encorajar o planejamento de pequenos grupos para atividades especiais.
•
Explorar os pontos fortes e fracos da atual rede de relacionamentos.
Melhora da autopercepção (5390)
•
Auxiliar o usuário a mudar a visão de si mesmo como vítima definindo
seus próprios direitos, conforme apropriado.
•
Auxiliar o usuário a reexaminar as percepções negativas de si mesmo.
•
Auxiliar o usuário a identificar comportamentos autodestrutivos.
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Ensino: sexo seguro (5622)
•
Orientar o usuário sobre os fatores que aumentam o risco de ISTs
(ex: relação sexual sem proteção, área de superfície mucosa genital
aumentada, número de contatos sexuais, presença de feridas genitais,
doença avançada e relações sexuais durante a menstruação).
•
Discutir o conhecimento, compreensão, motivação e nível de
comprometimento do usuário em relação a vários métodos de proteção
sexual.
•
Fornecer produtos de proteção sexual (preservativos).
•
Discutir com o usuário a importância da notificação ao parceiro sexual
quando diagnóstico com IST.
•
Incentivar o usuário a discutir histórias sexuais e práticas de sexo seguro
com o parceiro.
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Conhecimento
deficiente

Ensino: Medicamentos prescritos (5616)
•
Orientar o usuário sobre a finalidade e ação de cada medicamento.
•
Orientar o usuário sobre a dose, a via e a duração de cada medicamento.
•
Revisar o conhecimento do usuário sobre os medicamentos.
•
Avaliar a capacidade de o usuário autoadministrar medicamentos.
•
Informar ao usuário o que fazer se uma dose de medicamento for
esquecida.
•
Informar o usuário sobre as consequências de não tomar ou interromper
abruptamente o uso do medicamento, conforme apropriado.
•
Auxiliar o usuário a desenvolver por escrito uma agenda de medicamento.
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Ensino: processo da doença (5602)
•
Reconhecer o conhecimento do usuário sobre a doença.
•
Explicar a fisiopatologia da doença e como ela se relaciona com a
anatomia e fisiologia, conforme apropriado.
•
Evitar falsas expectativas do prognóstico da doença.
•
Descrever os sinais e sintomas comuns da doença.
Ensino: sexo seguro (5622)
•
Orientar o usuário sobre os fatores que aumentam o risco de ISTs
(ex: relação sexual sem proteção, área de superfície mucosa genital
aumentada, número de contatos sexuais, presença de feridas genitais,
doença avançada e relações sexuais durante a menstruação).
•
Discutir o conhecimento, compreensão, motivação e nível de
comprometimento do usuário em relação a vários métodos de proteção
sexual.
•
Fornecer produtos de proteção sexual (preservativos).
•
Discutir com o usuário a importância da notificação ao parceiro sexual
quando diagnóstico com IST.
•
Incentivar o usuário a discutir histórias sexuais e práticas de sexo seguro
com o parceiro.
Ensino: sexualidade (5624)
•
Promover a responsabilidade pelo comportamento sexual.
•
Orientar sobre a acessibilidade a contraceptivos e como obtê-los.
•
Discutir pares e pressões sociais sobre a atividade sexual.

Intolerância à atividade Controle de energia (0180)
•
•
•
•

Nutrição desequilibrada:
menor do que as
necessidades corporais

Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo adequado de
recursos energéticos.
Auxiliar o usuário a entender os princípios de conservação de energia (ex:
necessidade de restrição de atividades ou de repouso).
Orientar o usuário/familiar a reconhecer sinais e sintomas de fadiga que
requerem redução das atividades.
Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou arritmias, dispneia,
palidez, frequência respiratória, pressão hemodinâmica).

Monitoração nutricional (1160)
•
Pesar o usuário.
•
Monitorar turgor da pele e mobilidade.
•
Monitorar náuseas e vômitos.
•
Identificar anormalidades no funcionamento do intestino (diarreia,
sangue, muco).
•
Monitorar tecido conjuntivo através da palidez, vermelhidão e
ressecamento.
Aconselhamento nutricional (5246)
•
Discutir as necessidades nutricionais do usuário e as percepções do
usuário sobre a dieta prescrita/ recomendada.
•
Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um período de
24 horas.
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•
•

Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições orçamentárias.
Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe de saúde,
conforme apropriado.

Prevenção do suicídio (6340)
•
Determinar presença e grau do risco de suicídio.
•
Envolver o usuário no planejamento do próprio tratamento, conforme
apropriado.
•
Usar uma abordagem direta e sem julgamentos ao discutir o suicídio.
•
Encorajar o usuário a procurar os prestadores de cuidado para conversar,
caso surja necessidade urgente de atentar contra si próprio.
•
Discutir planos para lidar com ideias suicidas no futuro (ex: fatores
precipitantes, quem contatar, onde buscar ajuda, formas de aliviar os
sentimentos de autolesão).
•
Envolver a família no reconhecimento do aumento do risco de suicídio,
plano para lidar com ideias de autolesão, recursos da comunidade.
•
Melhorar o acesso aos serviços de saúde mental.
•
Encaminhar o usuário para profissional de saúde mental para avaliação e
tratamento de ideias e comportamentos suicidas, se necessário.
•
Aumentar a conscientização da população de que o suicídio é um
problema de saúde capaz de ser prevenido.

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Desenvolvimento fetal
inadequado

Atividades para o Enfermeiro:
• Relacionar o peso e altura com a idade gestacional.
• Encaminhar para consulta médica.
• Estimular a participação em oficinas.
• Investigar outras patologias pessoal e/ou familiar.
• Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas.
• Monitorar e registrar os batimentos cardiofetais.
• Monitorar gráfico de peso e idade gestacional.
• Orientar sobre fases do desenvolvimento fetal durante a gestação.
• Reforçarorientaçõesacercadasdúvidasquantoaodesenvolvimento
fetal adequado.

Autoestima baixa

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a reflexão sobre a interferência da doença na sua vida.
• Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo.
• Encorajar o usuário quanto a adesão ao tratamento.
• Esclarecer dúvidas quanto a situação de saúde atual.
• Estimular a participação e comunicação familiar.
• Incentivar interação social.
• Investigar atitudes e comportamento sexual.
• Investigar indícios de violência psicológica/física.
• Investigar interação social e familiar.
• Investigar uso de álcool/drogas.
• Listar seus pontos fortes e capacidades.
• Participar de grupos de autoajuda.
• Reforçar os pontos positivos pessoais que o usuário identifica.
Atividades para o Usuário:
• Refletir seu papel na família e sociedade.
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Adaptação/enfrentamento
no portador de
HIV

Atividades para o Enfermeiro:
• Reforçar orientações sobre a possibilidade do usuário estar em
janela imunológica e necessitar de um novo teste.
• Reforçar práticas seguras.
• Orientar o uso correto do preservativo.

Uso de álcool e outras
drogas

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar nas mudanças de hábitos.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Inscrever no programa de saúde mental.
• Inserir o usuário em atividades recreativas e educativas da UBS.
• Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas.
• Monitorar através de visita domiciliar.
• Orientar os prejuízos do uso de drogas para a mãe e bebê.
• Orientar sobre as crises de abstinência.
• Realizar visita domiciliar.
• Solicitar o comparecimento dos familiares para esclarecimento da
doença.

Uso de drogas

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.
• Investigar o tipo de substância utilizado e tempo de uso.
• Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas.
• Realizar visita domiciliar.

Risco para aborto

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para maternidade de referência.
• Investigar o uso de drogas.
• Monitorar sinais vitais.
• Orientar sexo seguro.
• Realizar visita domiciliar.
Atividades para a Usuária:
• Eliminar o uso de tabaco e álcool.
• Evitar relação sexual vaginal nesse período.
• Fazer repouso conforme necessidade.

Apoio familiar prejudicado

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a reflexão sobre as formas de transmissão e contágio.
• Conscientizar a família sobre a sua responsabilidade com o usuário
e seu tratamento.
• Encaminhar a família para grupos de autoajuda.
• Esclarecer a família sobre a doença.
• Esclarecer a família sobre o tratamento.
• Investigar o nível de compreensão da família sobre a doença.
• Investigar o nível de compreensão e aceitação da família sobre a
doença.
• Oferecer folders educativos.
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Orientar a família sobre a interação medicamentosa com bebidas
alcoólicas.
Reforçar sobre a adesão ao tratamento.

Relacionamento familiar Atividades para o Enfermeiro:
• Manter vínculo com a família do usuário.
restabelecido
•

Estimular o usuário a promover a manutenção das relações
familiares.
Programar monitoramento domiciliar.

Relacionamento interpessoal comprometido

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para grupos de auto ajuda.
• Estimular a socialização.
• Estimular atividades físicas e de lazer.
• Identificar as relações sociais do usuário e estilo de vida.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitária.
• Levantar suas dificuldades frente a situação relatada.
• Programar monitoramento domiciliar.

Negação

Atividades para o Enfermeiro:
• Buscar compreender a perspectiva apresentada.
• Determinar a capacidade de tomada de decisão do usuário.
• Discutir sobre experiências atuais.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Encorajar o diálogo.
• Estimular a participação em grupos de apoio e lazer.
• Identificar fatores precipitantes.
• Identificar habilidades de enfrentamento à situação atual.
• Informar sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico.
• Oferecer apoio durante a fase de negação.
• Orientar quanto às técnicas de relaxamento.
• Orientar quanto terapêutica medicamentosa.
• Usar abordagem calma e segura.

Tristeza

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher o usuário conforme suas necessidades.
• Apoiar a mulher vítima de violência.
• Apoiar o usuário em suas necessidades.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Encaminhar para grupos educativos.
• Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos.
• Envolver família/pessoa significativa nos cuidados.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Estabelecer vínculo com o usuário.
• Estimular a autoestima do usuário.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário.

Controle do regime tera- Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para a oficina de gestante.
pêutico adequado
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de alto
em gestante de risco/
risco.
HIV
•
•
•
•
•

Monitorar a gestante quanto a presença nas consultas do serviço
de referência e ao uso correto da medicação.
Notificar à epidemiologia.
Orientar a importância de não amamentar.
Orientar a importância do sexo seguro através do preservativo.
Orientar casal/mulher para o planejamento familiar.
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Orientar esquema terapêutico.
Programar visita domiciliar.
Registrar no prontuário e cartão da gestante.
Solicitar teste HIV para o parceiro.

Atividades para a Usuária:
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.

Controle do regime tera- Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar a gestante com VDRL e FITA Abs reagentes ao serviço
pêutico adequado
de referência de pré-natal de alto risco.
em gestante de risco/
• Encaminhar para a oficina de gestante.
sífilis
•
•
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Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de alto
risco.
Fazer seguimento sorológico quantitativo mensal durante a
gestação, conforme protocolo.
Monitorar a gestante quanto a presença nas consultas do serviço
de referência e uso correto da medicação.
Notificar à epidemiologia.
Orientar esquema terapêutico.
Realizar visita domiciliar.
Registrar no prontuário e cartão da gestante.

Atividades para a Usuária:
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
• Usar preservativo em todas as relações sexuais.

Abuso sexual

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher a usuária conforme suas necessidades.
• Apoiar a mulher vítima de violência.
• Assegurar respeito aos direitos da mulher.
• Atender os casos de violência contra a mulher, conforme protocolo.
• Encaminhar para Delegacia/Hospital de Referência.
• Estabelecer relação de confiança com a usuária.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Notificar casos de violência conforme protocolo.
• Orientar sobre a prevenção de IST/AIDS.

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

11.

147

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS

11.1.Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em usuários diabéticos e hipertensos da unidade de saúde;
• Orientar as pessoas da comunidade sobre a importância das mudanças
nos hábitos de vida, ligadas à alimentação e à prática de atividade física
rotineira;
• Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados à hipertensão arterial e diabetes;
• Agendar consultas e reconsultas médicas e de enfermagem para os
casos indicados;
• Proceder as anotações devidas em ficha clínica (prontuário, fichas do
hiperdia);
• Cuidar dos equipamentos (tensiômetros e glicosímetros) e solicitar sua
manutenção, quando necessária;
• Encaminhar as solicitações de exames complementares para serviços
de referência;
• Orientar usuários sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica
de aplicação de insulina.
11.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Capacitar os auxiliares de enfermagem e os ACS e supervisionar, de forma permanente, suas atividades;
• Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, estratificando risco cardiovascular, orientando mudanças no estilo de vida e
tratamento não-medicamentoso, verificando adesão, e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o usuário ao médico, quando
necessário;
• Realizar consulta de enfermagem com pessoas com maior risco para
diabetes tipo 2 identificadas pelos ACS, definindo claramente a presença do risco e encaminhando ao médico da unidade para rastreamento
com glicemia de jejum quando necessário;
• Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as
pessoas da comunidade;
• Desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os
usuários hipertensos e/ou diabéticos;
• Estabelecer junto à equipe estratégias que possam favorecer a adesão

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS

11.1.1. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
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(grupos de hipertensos e diabéticos);
Programar junto à equipe estratégias para a educação do usuário;
Solicitar durante a consulta de enfermagem os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo
profissional;
Repetir a medicação de usuários controlados e sem intercorrências;
Encaminhar para consultas mensais com o médico da equipe os usuários não-aderentes, de difícil controle e portadores de lesões em órgãos-alvo (cérebro, coração, rins, olhos, vasos, pé diabético, etc.) ou
com comorbidades;
Encaminhar para consultas trimestrais com o médico da equipe os
usuários que mesmo apresentando controle dos níveis tensionais, sejam portadores de lesões em órgãos-alvo ou comorbidades;
Encaminhar para consultas semestrais com o médico da equipe os
usuários controlados e sem comorbidades;
Orientar usuários sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica
de aplicação de insulina;
Encaminhar os usuários com diabetes, seguindo a periodicidade descrita no Caderno de Atenção Básica n° 36, (MS, 2013), de acordo com a
especificidade de cada caso (com maior frequência para usuários não-aderentes, de difícil controle, portadores de lesões em órgãos-alvo ou
com comorbidades) para consultas com o médico da equipe;
Acrescentar na consulta de enfermagem o exame dos membros inferiores para identificação do pé em risco. Realizar, também, cuidados
específicos nos pés acometidos e nos pés em risco;
Perseguir, de acordo com o plano individualizado de cuidado estabelecido junto ao usuário com diabetes, os objetivos e metas do tratamento (estilo de vida saudável, níveis pressóricos, hemoglobina glicada e
peso);
Organizar junto ao médico e com a participação de toda a equipe de
saúde, a distribuição das tarefas necessárias para o cuidado integral
dos usuários com diabetes;
Usar os dados dos cadastros e das consultas de revisão dos usuários
para avaliar a qualidade do cuidado prestado em sua unidade e para
planejar ou reformular as ações em saúde.

11.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados no atendimento a usuários com hipertensão e/
ou diabetes são:
• Hemograma completo;
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Fezes;
Urina, se necessário, microalbuminúria ou relação albumina/creatinina;
Glicemia de jejum;
Glicemia pós-prandial;
Perfil Lipídico (colesterol total e frações e triglicérides);
Hemoglobina glicada;
Creatinina sérica;
Ureia;
Potássio;
ECG;
Fundoscopia.

Nos casos de hipertensão e diabetes, o tratamento medicamentoso deve
ser prescrito pelo profissional médico. O enfermeiro no âmbito da consulta de enfermagem poderá repetir a prescrição de medicamentos de usuários controlados
e sem intercorrências, conforme o Caderno de Atenção Básica nº 15 (MS, 2006)
A atividade “repetir prescrição de medicamentos” consiste na manutenção
da prescrição médica pelo enfermeiro, desde que pactuada previamente com a
equipe de saúde, por um período pré-definido e com a garantia de que o usuário
seja reavaliado pelo profissional médico. A prescrição deve ser assinada e carimbada pelo enfermeiro.
A seguir são apresentados os medicamentos que o enfermeiro pode considerar na manutenção da prescrição, desde que previamente prescritos pelo médico aos usuários com hipertensão e/ou diabetes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metformina 500 mg;
Metformina 850 mg;
Glibenclamida 5 mg;
Gliclazida 30 mg;
Gliclazida 60 mg;
Gliclazida 80 mg;
Insulina NPH Humana;
Insulina Regular Humana;
Hidroclorotiazida 12,5 mg;
Hidroclorotiazida 25 mg;
Furosemida 40 mg;
Espironolactona 25 mg;
Espironolactona 50 mg;
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11.3. Prescrição de Medicamentos
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenolol 25 mg;
Atenolol 50 mg;
Atenolol 100 mg;
Succinato de Metoprolol 25 mg;
Succinato de Metoprolol 50 mg;
Succinato de Metoprolol 100 mg;
Tartarato de Metoprolol 100 mg;
Carvedilol 3,125 mg;
Carvedilol 6,25 mg;
Carvedilol 12,5 mg;
Carvedilol 25 mg;
Propranolol 10 mg;
Propranolol 40 mg;
Metildopa 250 mg;
Besilato de anlodipino 5 mg;
Besilato de anlodipino 10 mg;
Nifedipino 10 mg;
Nifedipino 20 mg;
Nifedipino Retard 20 mg;
Verapamil 80 mg;
Verapamil 120 mg;
Hidralazina 25 mg;
Hidralazina 50 mg;
Captopril 25 mg;
Enalapril 5 mg;
Enalapril 10 mg;
Enalapril 20 mg;
Losartana potássica 25 mg;
Losartana potássica 50 mg

11.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
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Quadro 20: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento a usuários com hipertensão
arterial sistêmica e diabetes mellitus.
NANDA-I e NIC
Intervenções

Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz

Atividades para o Enfermeiro:
• Aconselhamento nutricional (5246)
• Discutir as necessidades nutricionais do usuário e as percepções
do usuário da dieta prescrita recomendada.
• Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um
período de 24 horas.
• Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições
orçamentárias.
• Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe de
saúde, conforme apropriado.

Risco de perfusão renal
ineficaz

Controle hídrico (4120)
• Monitorar estado nutricional.
• Monitorar indicadores de sobrecarga/retenção de líquidos (ex:
edema, distensão de veia no pescoço e ascite).
• Monitorar o estado de hidratação (ex: mucosas úmidas, adequação
das pulsações e pressão sanguínea ortostática).
Controle Hidroeletrolítico (2080)
• Monitorar resultados laboratoriais relevantes ao equilíbrio hídrico
(ex: níveis de hematócritos, ureia, albumina, proteína total).
• Orientar sobre dieta prescrita adequada a desequilíbrio específico
de líquidos ou eletrólitos (ex: baixo teor de sódio, restrição de
líquidos).

Risco de perfusão tissular
periférica ineficaz

Controle da Sensibilidade Periférica (2660)
• Monitorar parestesia (torpor, formigamento, hipestesia, hipostesia
e nível da dor).
• Orientar usuário/família para exame diário da pele à procura de
alterações da integridade de pele.
• Encorajar uso de luvas ou outra proteção sobre a parte corporal
afetada quando em contato com objetos que devido à sua
temperatura ou textura podem ser potencialmente perigosos.
Cuidado com os pés (1660)
• Orientar a secar cuidadosamente entre os dedos.
• Orientar o usuário a monitorar a temperatura dos pés usando o
dorso das mãos.
• Orientar o usuário quanto à importância da isenção, principalmente
quando houver diminuição da sensibilidade.
• Examinar os sapatos do usuário para ver se estão adequados;
verificar interior dos sapatos quanto à presença de áreas ásperas.
Cuidados circulatórios: insuficiência arterial e venosa (4062) (4066)
• Realizar avaliação abrangente da circulação periférica (pulsos
periféricos, edema, enchimento capilar, cor e temperatura).
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Risco de glicemia instável

Orientar o usuário sobre fatores que interferem na circulação
(tabagismo, roupas restritivas, exposição a temperaturas frias e
cruzamento de pernas e pés).
Orientar sobre hidratação adequada para diminuir a viscosidade
do sangue.
Monitorar estado hídrico, incluindo ingestão e eliminação.

Controle da hipoglicemia (2130)
• Orientar sobre o reconhecimento de sinais e sintomas de
hipoglicemia (tremor, transpiração, calafrios, viscosidade,
taquicardia, sonolência, fraqueza, desmaio).
• Orientar o usuário a ter disponível carboidratos simples em todos
os momentos
• Encorajar a automonitoração dos níveis de glicose sanguínea.
• Orientar sobre a interação entre dieta, insulina/agentes orais e
exercícios.
Controle da hiperglicemia (2120)
• Orientar sobre a monitoração de sinais e sintomas de hiperglicemia
(poliúria, polidipsia, polifagia, fraqueza, visão embaçada, cefaleia,
mal-estar)
• Orientar quanto a testes de cetona na urina, quando apropriado.

Controle ineficaz da
saúde

Assistência na automodificação (4470)
• Auxiliar o usuário a identificar comportamentos-alvo que precisam
mudar para alcançar a meta desejada.
• Explorar com o usuário as potenciais barreiras à mudança de
comportamento.
Modificação do comportamento (4360)
• Estabelecer objetivos comportamentais de forma escrita.
• Desenvolver um contrato de tratamento com o usuário para apoiar
a implementação do sistema simbólico/pontual.
• Dar reforços positivos para comportamentos desejados.
CIPESC®

Diagnósticos de Enfermagem

Edema postural de MMII
no hipertenso/diabético

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar ingestão hídrica.
• Evitar alimentos salgados.
• Investigar o edema e outras patologias de base familiar e /
ou pessoal.
• Orientar atividade física.
• Orientar o uso de meias compressivas, se apropriado.
• Orientar quanto a alimentação.
• Orientar retorno para controle de níveis pressóricos, enquanto presença do edema.
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividade para o Usuário:
• Repousar sempre que possível mantendo as pernas elevadas, se apropriado.
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Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Estimular autoestima.
• Incentivar reeducação alimentar.
• Investigar comportamento emocional.
• Investigar hábitos alimentares.
• Investigar história familiar.
• Orientar dieta alimentar.
• Orientar os riscos de saúde causados pela obesidade.
• Verificar peso corporal mensalmente.
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12. HANSENÍASE
12.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

HANSENÍASE

12.1.1. Atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem
• Identificar sinais e sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a unidade de saúde;
• Observar a tomada da dose supervisionada e orientar acerca de efeitos
adversos dos medicamentos, quando indicado e conforme planejamento da equipe;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• Aprazar doses supervisionadas e organizar arquivos de aprazamento;
• Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e boletins de
acompanhamento, conforme estratégia local;
• Realizar curativos sob a orientação e supervisão do enfermeiro;
• Realizar a vacina BCG nos contatos, conforme prescrição;
• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos
membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações
de vigilância epidemiológica, combate ao estigma, efeitos adversos de
medicamentos/ farmacovigilância e prevenção de incapacidades;
• Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.), importância do autoexame, e relativas ao controle da hanseníase e combate ao estigma.
12.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Identificar sinais e sintomas da hanseníase e avaliar os casos suspeitos encaminhados para a unidade de saúde;
• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições
legais da profissão;
• Preencher completamente, de forma legível, a ficha individual de notificação para os casos confirmados de hanseníase;
• Avaliar e registrar o grau de incapacidade física em prontuários e formulários, no diagnóstico e acompanhamento, na periodicidade descrita
no Caderno de Atenção Básica nº 21 (MS, 2008);
• Orientar o usuário e a família para a realização de autocuidados;
• Orientar e/ou realizar técnicas simples de prevenção de incapacidades
físicas;

• Realizar exame dermatoneurológico em todos os contatos intradomiciliares dos casos novos, orientá-los sobre a hanseníase e importância
do autoexame, registrar em prontuários e fichas/boletins de acompanhamento e realizar a vacinação com BCG nos contatos sem sinais da
doença;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo
ACS;
• Orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem, ACS e agente de combate a endemias (ACE) para o acompanhamento dos casos em tratamento;
• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos
membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações
de vigilância epidemiológica, combate ao estigma, efeitos adversos de
medicamentos/ farmacovigilância e prevenção de incapacidades;
• Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à hanseníase da área de abrangência da unidade de
saúde, nos devidos formulários;
• Analisar os dados e planejar as intervenções com a equipe de saúde;
• Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e boletins de
acompanhamento, conforme estratégia local;
• Realizar ou demandar a realização de curativos aos auxiliares sob sua
orientação e supervisão;
• Observar a tomada da dose supervisionada e orientar acerca de efeitos
adversos dos medicamentos;
• Realizar a programação e pedidos de medicamentos e controlar o estoque em formulário específico e encaminhá-lo ao nível pertinente;
• Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.),
importância do autoexame e relativas ao controle da hanseníase e combate ao estigma.
12.2. Solicitação de Exames
oram iNdãeontfificados na literatura consultada os exames solicitados
pelo enfermeiro no atendimento ao usuário com hanseníase.
12.3. Prescrição de Medicamentos
A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no atendimento ao usuário
com hanseníase contempla a prescrição de rifampicina, dapsona e clofazimina
acondicionados em quatro tipos de cartelas, com a composição de acordo com a
classificação operacional de cada caso: Paucibacilar Adulto, Paucibacilar Infantil,
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Multibacilar Adulto e Multibacilar Infantil.
A equipe da UBS deve realizar o tratamento para hanseníase como parte de
sua rotina, seguindo esquema terapêutico padronizado de acordo com a classificação operacional. O tratamento é ambulatorial e segue esquemas terapêuticos
padronizados, conforme descrição a seguir:

HANSENÍASE

Quadro 21 - Apresentação das medicações utilizadas no tratamento de hanseníase.

Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica nº21, página 83, 2008.

Quadro 22 : Esquema terapêutico Paucibacilar - seis cartelas

Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica nº21, página 83, 2008.
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Quadro 23 - Esquema terapêutico Multibacilar - Doze cartelas

Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica nº21, página 84, 2008.

HANSENÍASE

Quadro 24 - Esquema terapêutico para crianças com peso menor que 30 Kg

Fonte: Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica nº21, página 84, 2008.

12.4. Diagnóstico e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 25: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento a usuários com hanseníase
NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Risco de trauma
Risco de lesão

Intervenções

Controle do ambiente: segurança (6486)
• Identificar as necessidades de segurança do usuário, com base
no nível de funcionamento físico e cognitivo, além do histórico de
comportamento.
• Orientar sobre a modificação do ambiente para reduzir perigos e
riscos.
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Aumento da segurança (5380)
• Auxiliar o usuário/família a identificar quais fatores aumentam a
sensação de segurança.
• Ouvir os temores do usuário.
• Auxiliar o usuário a identificar quais fatores aumentam a sensação
de segurança.
• Auxiliar o usuário a identificar respostas de enfrentamento usuais
Risco de lesão térmica

Monitoração das extremidades inferiores (3480)
• Inspecionar a pele (cor, temperatura hidratação, textura, rachaduras, fissuras).
• Determinar e monitorar o padrão de mobilidade das articulações.
• Informar sobre a presença de parestesia (dormência, formigamento, queimação), claudicação intermitente, intervalo da dor ou dor
noturna.

HANSENÍASE

Controle da sensibilidade periférica (2660)
• Encorajar o usuário a utilizar parte não afetada do corpo para identificar a localização e textura de objetos.
• Orientar o usuário ou família a monitorar as partes corporais durante o banho, enquanto estiver sentado, deitado ou mudando de
posição.
• Encorajar o uso de protetores térmicos isolantes quando o usuário
manipular utensílios de cozinha.
• Encorajar o uso de luvas ou outro protetor sobre a parte corporal
afetada quando esta parte estiver em contato com objetos que,
devido à sua temperatura, textura, ou outra característica inerente, possam ser potencialmente perigosos.
• Orientar o usuário que evite ou monitore cuidadosamente o uso
de calor ou gelo, como em compressas quentes, bolsas de água
quente ou compressas de gelo.
Supervisão da pele (3590)
• Inspecionar a pele e mucosas quanto a vermelhidão, calor extremo, edema ou drenagem.
• Monitorar a pele quanto a presença de erupções e abrasões.
Risco de olho seco

Prevenção contra ressecamento ocular (1350)
• Monitorar sinais e sintomas de ressecamento ocular (vermelhidão,
queimação, coceira, drenagem, dor ao redor e no olho, dificuldade
de abrir os olhos, ao andar e mover as pálpebras, visão embaçada).
• Monitorar reflexo do ato de piscar.
• Orientar o usuário a evitar leituras e uso do computador por muito
tempo.
• Aplicar lubrificantes (colírios, pomadas) para auxiliar na produção
de lágrimas, conforme apropriado.

Dor aguda
(Duração menor que seis
meses)

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar o usuário e a família a monitorar a intensidade, qualidade
e duração da dor.
• Orientar o usuário como titular as doses, dependendo da frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da dor.
• Orientar o usuário e membros da família sobre a ação e efeitos
adversos dos agentes para alívio da dor.

Dor crônica
(Duração maior que seis
meses)
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Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização,
características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade
ou severidade da dor.
• Explorar o conhecimento e as crenças do usuário sobre a dor.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de
vida (sono, apetite, cognição, humor, desempenho no trabalho).
• Encorajar o usuário a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (aplicação de
calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra ou aumente e combinado a outras medidas de alívio da dor.
Risco de dignidade humana Proteção dos direitos do paciente (7460)
comprometida
• Fornecer um ambiente para conversas privadas entre usuário, família e profissionais de saúde.
• Honrar os direitos do usuário em receber o tratamento adequado.
• Manter a confidencialidade das informações de saúde do usuário.
Estabelecimento de metas mútuas (4410)
• Auxiliar o usuário a desenvolver expectativas realistas de si mesmo no desempenho de papéis.
• Auxiliar o usuário a desenvolver um plano para cumprir as metas.
• Coordenar com o usuário datas de revisão periódica para avaliação
do progresso em direção às metas.
Orientação quanto ao sistema de saúde (7400)
• Explicar sobre o sistema de atendimento à saúde, como funciona
e o que o usuário pode esperar dele.
• Informar o usuário sobre os recursos comunitários apropriados e
pessoas para contato.
Ensino: medicamentos prescritos (5616)
• Orientar o usuário sobre a finalidade e ação de cada medicamento.
• Orientar o usuário sobre a dose, via e duração de cada medicamento.
• Revisar o conhecimento do usuário sobre os medicamentos.
• Informar o usuário sobre as consequências de não tomar ou interromper a medicação.

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Controle do regime
terapêutico/Hanseníase
adequado.

Intervenções

Atividades do Enfermeiro:
• Inscrever no programa de suporte nutricional.
• Investigar contatos domiciliares e profissionais.
• Investigar necessidade de suporte nutricional.
• Notificar ao serviço de Vigilância Epidemiológica.
• Orientar a dieta alimentar de acordo com o modo de vida do
usuário.
• Orientar o uso da medicação conforme prescrição.
• Orientar sobre a doença e as formas de transmissão.
• Orientar sobre interação medicamentosa com contraceptivos.

HANSENÍASE

Falta de adesão
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•
•
•

Orientar sobre possíveis efeitos colaterais da medicação.
Programar monitoramento domiciliar.
Reforçar a importância da manutenção do tratamento para
cura.

HANSENÍASE

Atividades para o Paciente:
• Procurar a unidade de saúde em caso de dúvidas.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
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13. TUBERCULOSE
13.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Identificar os sintomáticos respiratórios;
• Realizar procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão;
• Convocar os contatos para consulta médica;
• Identificar o pote de coleta do escarro;
• Orientar a coleta do escarro;
• Encaminhar o material ao laboratório;
• Receber os resultados dos exames, protocolá-los e anexá-los ao prontuário;
• Aplicar a vacina BCG e fazer prova tuberculínica, após capacitação;
• Supervisionar o uso correto da medicação nas visitas domiciliares e o
comparecimento às consultas de acordo com a rotina da equipe;
• Agendar consulta extra, quando necessário;
• Convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o tratamento;
• Dispensar os medicamentos, conforme prescrição;
• Orientar usuários e familiares quanto ao uso da medicação, esclarecer
dúvidas e desmistificar tabus e estigmas;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessária;
• Programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês, para
cada doente cadastrado na unidade básica de saúde, de forma a assegurar o tratamento completo de todos;
• Preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de tuberculose e o de sintomático respiratório na UBS;
• Realizar o TDO para todos os usuários com tuberculose, conforme orientação do enfermeiro ou médico;
• Notificar os casos suspeitos de tuberculose;
• Observar os cuidados básicos de redução da transmissão do Micobacterium tuberculosis.
13.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Identificar os sintomáticos respiratórios;
• Realizar assistência integral às pessoas e famílias na UBS e, quando
indicado ou necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários;
• Orientar quanto à coleta de escarro;

TUBERCULOSE

13.1.1. Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem

TUBERCULOSE
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• Administrar a vacina BCG;
• Realizar a prova tuberculínica. Caso não tenha capacitação para tal,
encaminhar para a unidade de referência;
• Realizar consulta de enfermagem de acordo com a Resolução Cofen nº
358/2009 e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal;
• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames (BAAR, raio-X de
tórax, cultura, identificação e teste de sensibilidade para BK, prova tuberculínica), além do teste HIV sob autorização e aconselhamento, iniciar
tratamento (se o serviço tiver médico, encaminhar o usuário imediatamente para a consulta; caso contrário, o enfermeiro inicia o tratamento
e agenda a consulta para o médico) e prescrever medicações (esquema
básico de TB), observadas as disposições legais da profissão e conforme
os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo MS;
• Convocar os contatos para investigação;
• Orientar usuários e familiares quanto ao uso da medicação, esclarecer
dúvidas e desmistificar tabus e estigmas;
• Convocar o doente faltoso à consulta e o que abandonar o tratamento;
• Acompanhar a ficha de supervisão da tomada de medicação preenchida
pelo ACS;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessária;
• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo
ACS, ACE e técnicos e auxiliares de enfermagem;
• Orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e ACE para o acompanhamento dos casos em tratamento e/ou TDO;
• Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos
membros da equipe quanto à prevenção, ao manejo do tratamento, às
ações de vigilância epidemiológica e ao controle das doenças;
• Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas referentes à tuberculose da área de atuação da UBS. Analisar os
dados e planejar as intervenções juntamente à equipe de saúde;
• Notificar os casos confirmados de tuberculose;
• Encaminhar ao setor competente a Ficha de Notificação, conforme estratégia local;
• Preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de tuberculose e o de sintomático respiratório na UBS;
• Observar os cuidados básicos de redução da transmissão do Mycobacterium tuberculosis.
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13.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados no atendimento a usuários com tuberculose
são:
•
•
•
•
•
•

Hemograma completo;
BAAR;
Raio –-X de tórax;
Cultura;
Identificação e teste de sensibilidade para BK;
Prova tuberculínica.

13.3. Prescrição de Medicamentos

• Caso novo ou virgem de tratamento – VT, usuários que nunca se submeteram ao tratamento antiTB ou o fizeram por até 30 dias.
• Retratamento ou com tratamento anterior – TA, pessoa já tratada para
TB por mais de 30 dias, que venha a necessitar de novo tratamento por
recidiva após cura – RC ou por retorno após abandono – RA.
• O usuário que retorna ao sistema após abandono deve ter sua doença
confirmada por nova investigação diagnóstica por baciloscopia, devendo ser solicitada cultura, identificação e teste de sensibilidade antes da
reintrodução do tratamento antiTB básico.
• Falência – persistência da positividade do escarro ao final do tratamento. São também classificados como caso de falência os casos que, no
início do tratamento, são fortemente positivos (++ ou +++) e mantêm essa
situação até o 4º mês, ou aqueles com positividade inicial seguida de
negativação e nova positividade por dois meses consecutivos, a partir
do 4º mês de tratamento.

TUBERCULOSE

A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no atendimento ao usuário
com tuberculose contempla a prescrição de rifampicina, isoniazida, pirazinamida
e etambutol. Para efeito de indicação de esquemas terapêuticos nos casos de
tuberculose, consideramos:
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Quadro 26: Esquemas preconizados segundo situação de tratamento do usuário e
unidades de atendimento
Situaçã
o

Esquema indicado

Caso Novo

Esquema básico

Local de realização
Atenção Básica
Atenção Básica

Com tratamento
anterior: Recidiva após
cura – RC Retorno após
abandono – RA

Esquema básico até o
resultado da cultura e TS

Tratamentos especiais:
hepatopatias, efeitos
colaterais maiores,
HIV/aids, uso de
imunossupressores

Referência terciária
(dependendo do resultado do
TS)

Esquemas especiais

Referência secundária

Tuberculose meningoencefálica

Esquema para
meningoencefalite

Hospitais inicialmente

Falência por
multirresistência, mono e
polirresistência ao
tratamento antiTB

Esquemas especiais
para mono/poli e
multirresistência

Referência terciária

TUBERCULOSE

Fonte: Ministério da Saúde. Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculosa na atenção básica: Protocolo de Enfermagem, página 63, 2011.

Esquema básico para adultos e adolescentes (EB) (2RHZE/4RH)
Indicação:
• Casos novos adultos e adolescentes ( 10 anos), de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não por HIV;
• Retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do primeiro
episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em adultos e adolescentes ( 10 anos) – exceto a forma meningoencefálica.
Quadro 27 - Esquema básico para o tratamento da Tuberculose em adultos e adolescentes
Regime

2RH ZE
Fase
intensi
va

4RH
Fase de
manutenç
ão

Fármac
os
RHZE
150 mg/75 mg/400
mg/275 mg comprimido
em dose fixa combinada

RH
Comprimido ou
cápsula 300
mg/200 mg ou
150 mg/100 mg

Faixa de peso

Unidade/dose

20 kg a 35 kg

2 comprimidos

36 kg a 50 kg

3 comprimidos

> 50 kg

4 comprimidos

20 kg a 35 kg

1 comp. ou caps. 300
mg/200 mg

36 kg a 50 kg

> 50 kg

1 comprimido ou cápsula
300 mg/ 200mg + 1
comprimido ou cápsula
150/100 mg
2 comprimidos ou
cápsulas 300 mg/200

Meses

2

4

mg

Fonte: Ministério da Saúde. Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculosa na atenção básica: Protocolo de Enfermagem, página 64, 2011.
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Esquema básico 2RHZ/4RH para criança – EB (2RHZ /4RH)
Indicação:
• Casos novos de crianças (< 10 anos), de todas as formas de tuberculose
pulmonar e extrapulmonar(exceto a forma meningoencefálica), infectados ou não pelo HIV.
• Retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido do primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em crianças (< 10 anos) exceto a forma meningoencefálica.
Quadro 28 - Esquema Básico para o tratamento da tuberculose em crianças (< 10 anos).

2 RH Z
Fase
de
ataque
4RH
Fase de
manutenç
ão

Fármacos

Até 20 kg

>21 kg a 35 kg

>36 kg a 45 kg

> 45 kg

mg/kg/dia

mg/dia

mg/dia

mg/dia

R

10

300

450

600

H

10

200

300

400

Z

35

100
0

150
0

2000

R

10

300

450

600

H

10

200

300

400

Obs.: 1. Os medicamentos deverão ser administrados preferencialmente em jejum (uma hora antes ou
duas horas após o café da manhã), em uma única tomada ou, em caso de intolerância digestiva, com uma
refeição. 2. O tratamento das formas extrapulmona- res (exceto a meningoencefálica) terá a duração de
seis meses, assim como o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV, independentemente da fase de
evolução da infecção viral.
Fonte: Ministério da Saúde. Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculosa na atenção básica: Protocolo de Enfermagem, página 64, 2011.

Em casos individualizados, cuja evolução clínica inicial não tenha sido satisfatória, com o parecer emitido pela referência, o tratamento poderá ser prolongado na
sua segunda fase, como nos casos a seguir:
• Aparecimento de poucos bacilos no exame direto do escarro do quinto
ou sexto meses, isoladamente, o que pode não significar falência do
esquema, em especial se acompanhado de melhora clínico-radiológica.
Neste caso, o usuário será seguido com exames bacteriológicos. O tratamento, se preciso, será prolongado por mais três meses, período em
que o caso deve ser redefinido ou concluído.
• Usuários com escarro negativo e evolução clínico-radiológica insatisfatória – o prolongamento do tratamento por mais três meses pode ser
uma opção para evitar mudanças precipitadas para esquemas mais longos e de menor eficácia. Deve-se consultar uma unidade de referência
antes de decidir por este prolongamento.

TUBERCULOSE

Fases
do
tratamen
to

Peso do
doente
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• Usuário com formas cavitárias que permaneçam com baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento poderá ter a segunda fase
do seu tratamento prolongada para nove meses (observando que a solicitação de cultura e teste de sensibilidade é mandatória nesses casos).
• Monorresistência à R ou à H: a manutenção do esquema básico com
prorrogação da segunda fase do tratamento para sete meses poderá
ser considerada quando a monorresistência for identificada na fase de
manutenção do tratamento. Para tanto, deve ser realizada criteriosa
avaliação da evolução clínica, bacteriológica, radiológica, adesão e história de tratamento anterior para tuberculose em unidade de referência
terciária ou orientada por ela.
• HIV/aids
Esquema para a forma meningoencefálica da tuberculose em adultos e adolescentes (EM)

TUBERCULOSE

Indicação:
• Casos de TB na forma meningoencefálica, em casos novos, ou retratamento em adultos e adolescentes ( 10 anos).
Quadro 29 - Esquema para o tratamento da tuberculose meningoencefálica em adultos
e adolescentes.
Regime

2RH ZE
Fase
intensi
va

Fármac
os

Faixa de peso

RHZE
150 mg/75 mg/400 mg/275 mg
comprimido em dose fixa
combinada

20 kg a 35 kg

2 comprimidos

36 kg a 50 kg

3 comprimidos

> 50 kg

4 comprimidos

20 kg a 35 kg
7RH
Fase de
manutenç
ão

RH
Comprimido ou
cápsula 300 mg/200
mg ou
150 mg/100 mg

36 kg a 50 kg

> 50 kg

Unidade/dose

Meses

2

1 comprimido ou
cápsula 300 mg/200
mg
1 comprimido ou
cápsula 300 mg/200
mg
+ 1 comprimido ou
cápsula 150 mg/100
mg

7

2 comprimidos ou
cápsulas 300 mg/200 mg

Fonte: Ministério da Saúde. Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculosa na atenção básica: Protocolo de Enfermagem, página 65, 2011.

Esquema para a forma meningoencefálica da tuberculose em criança
Utilizar o esquema básico para crianças, prolongando-se a fase de manutenção.
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Observações:
• Nos casos de concomitância entre tuberculose meningoencefálica e
qualquer outra localização, usar o esquema para a forma meningoencefálica.
• Na meningoencefalite tuberculosa deve ser associado corticosteroide
ao esquema antiTB: prednisona oral (1 mg-2 mg/kg/dia) por quatro semanas ou dexametasona intravenoso, nos casos graves (0.3 a 0.4 mg/
kg/dia), por quatro a oito semanas, com redução gradual da dose nas
quatro semanas subsequentes.
• A fisioterapia na tuberculose meningoencefálica deverá ser iniciada o
mais cedo possível.
13.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:

NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Padrão respiratório ineficaz

Controle de vias aéreas (3140)
• Encorajar respiração lenta e profunda, mudança de posição e tosse.
• Orientar como tossir efetivamente.
• Ensinar usuário a utilizar inaladores prescritos, conforme apropriado.
• Orientar sobre o posicionamento para maximizar o potencial ventilatório.
Monitoração respiratória (3350)
• Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço das respirações.
• Observar os movimentos torácicos, notando a simetria, uso dos
músculos acessórios e retração da musculatura supraclavicular e
intercostal.
• Monitorar quanto a respirações ruidosas, como estridores e roncos.
• Monitorar as secreções respiratórias do usuário.

Desobstrução ineficaz de
vias aéreas

Estimulação da tosse (3250)
• Orientar o usuário a assentar com a cabeça ligeiramente flexionada, ombros relaxados e joelhos flexionados.
• Encorajar o usuário a fazer várias respirações profundas.
• Encorajar o usuário a respirar fundo, segurar por 2 segundos, e
tossir duas ou três vezes em sucessão.
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Quadro 30: Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento a usuários com hanseníase
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•
•
•
•
Intolerância à atividade

Orientar o usuário a inspirar profundamente, inclinar-se um pouco
para frente e realizar três ou quatro acessos de tosse.
Orientar o usuário a inspirar profundamente várias vezes, expirar
lentamente e tossir no final da expiração.
Encorajar o uso de espirometria de incentivo, conforme apropriado.

Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo adequado de recursos energéticos.
• Auxiliar o usuário a entender os princípios de conservação de
energia (ex: necessidade de restrição de atividades ou de repouso).
• Orientar o usuário/familiar a reconhecer sinais e sintomas de fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou arritmias,
dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão hemodinâmica).

TUBERCULOSE

Terapia ocupacional (4310)
• Identificar estratégias para promover a participação do usuário em
atividades desejadas.
• Auxiliar o usuário a escolher atividades e metas compatíveis com
as capacidades física, psicológica e social.
Nutrição desequilibrada:
menor que as necessidades corporais

Monitoração nutricional (1160)
• Pesar o usuário.
• Monitorar turgor da pele e mobilidade.
• Monitorar náuseas e vômitos.
• Identificar anormalidades no funcionamento do intestino (diarreia,
sangue, muco).
• Monitorar tecido conjuntivo através da palidez, vermelhidão e ressecamento.

Risco de infecção

Proteção contra infecção (6550)
• Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e localizados da infecção.
• Promover a ingestão nutricional suficiente.
• Incentivar a ingestão de líquidos.
• Ensinar o usuário e familiares sobre sinais e sintomas da infecção
e quando notificá-la ao profissional de saúde.

Risco de função hepática
prejudicada

Controle de medicamentos (2380)
• Monitorar os sinais e sintomas de toxicidade de fármacos.
• Revisar periodicamente com o usuário/família os tipos e as quantidades de medicamentos em uso.
• Monitorar efeitos adversos dos fármacos.

Risco de dignidade humana Proteção dos direitos do paciente (7460)
comprometida
• Fornecer um ambiente para conversas privadas entre usuário, família e profissionais de saúde.
• Honrar os direitos do usuário em receber o tratamento adequado.
• Manter a confidencialidade sobre a informação de saúde do usuário.
Conhecimento deficiente

Ensino: medicamentos prescritos (5616)
• Orientar o usuário sobre a finalidade e ação de cada medicamento.
• Orientar o usuário sobre a dose, a via e a duração de cada medicamento.
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Revisar o conhecimento do usuário sobre os medicamentos.
Avaliar a capacidade de o usuário autoadministrar medicamentos.
Informar o usuário o que fazer se uma dose de medicamento for
esquecida.
Informar o usuário sobre as consequências de não tomar ou interromper abruptamente o uso do medicamento, conforme apropriado.
Auxiliar o usuário a desenvolver por escrito uma agenda de medicamento.

Ensino: processo da doença (5602)
• Reconhecer o conhecimento do usuário sobre a doença.
• Explicar a fisiopatologia da doença e como ela se relaciona com a
anatomia e fisiologia, conforme apropriado.
• Evitar falsas expectativas do prognóstico da doença.
• Descrever os sinais e sintomas comuns da doença.

Dor aguda
(Duração menor que seis
meses)

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar o usuário e a família a monitorar a intensidade, qualidade
e duração da dor.
• Orientar o usuário como titular as doses, dependendo da frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da dor.
• Orientar o usuário e membros da família sobre a ação e efeitos
adversos dos agentes para alívio da dor.
Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização,
características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade
ou severidade da dor.
• Explorar o conhecimento e as crenças do usuário sobre a dor.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de
vida (sono, apetite, cognição, humor, desempenho no trabalho).
• Encorajar o usuário a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (aplicação de
calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra ou aumente e com
outras medidas de alívio da dor.

Falta de adesão

Estabelecimento de metas mútuas (4410)
• Auxiliar o usuário a desenvolver expectativas realistas de si mesmo no desempenho de papéis.
• Auxiliar o usuário a desenvolver um plano para cumprir as metas.
• Coordenar com o usuário as datas de revisão periódica para avaliação do progresso em direção às metas.
Orientação quanto ao sistema de saúde (7400)
• Explicar sobre o sistema de atendimento à saúde, como funciona
e o que o usuário pode esperar dele.
• Informar o usuário sobre os recursos comunitários apropriados e
pessoas para contato.
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Ensino: procedimento/tratamento (5618)
• Determinar as expectativas do usuário quanto ao tratamento.
• Reforçar a confiança do usuário na equipe envolvida.
• Explicar finalidade e tempo de duração do tratamento.
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Ensino: Medicamentos prescritos (5616)
• Orientar o usuário sobre a finalidade e ação de cada medicamento.
• Orientar o usuário sobre a dose, via e duração de cada medicamento.
• Revisar o conhecimento do usuário sobre os medicamentos.
• Informar o usuário sobre as consequências de não tomar ou interromper a medicação.
CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

TUBERCULOSE

Respiração alterada em
suspeito de
tuberculose

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Esclarecer sobre formas de transmissão da tuberculose.
• Estimular aumento da ingestão hídrica.
• Investigar perda de peso e sudorese noturna.
• Investigar tosse: frequência e tipo de expectoração.
• Orientar coleta de escarro para exame.
• Orientar o usuário a proteger a boca com lenço ao tossir.
• Orientar quanto à importância de ambiente arejado e ventilado.
• Orientar repouso com a cabeceira elevada.
• Solicitar BAAR.
Atividades para o Usuário:
• Beber dois litros de água por dia.
• Levantar a cabeceira da cama.
• Manter as janelas da casa abertas.
• Proteger a boca com um lenço quando tossir.
• Retornar em dia e horário agendados.

Controle do regime
terapêutico adequado
em gestante de risco/
tuberculose

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para a oficina de gestante
• Encaminhar para maternidade de referência de pré-natal de alto
risco.
• Monitorar a gestante: presença nas consultas no serviço de referência e uso correto da medicação.
• Notificar à epidemiologia.
• Orientar a amamentação mesmo que haja sangramento em fissura
mamilar mamária.
• Orientar esquema terapêutico.
• Orientar medidas de prevenção de transmissão até três semanas
de tratamento.
• Realizar baciloscopia de controle mensalmente.
• Fazer busca ativa dos contatos.
• Realizar visita domiciliar.
• Registrar no prontuário e carteira de gestante.
Atividades para a Usuária:
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar a medicação conforme prescrito.
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Controle do regime
terapêutico adequado
de tuberculose
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Atividades para o Enfermeiro:
• Estimular o aumento da ingestão hídrica.
• Investigar a coloração da urina.
• Orientar o usuário sobre a interação medicamentosa com o álcool.
• Parabenizar o usuário pela melhora apresentada.
• Reforçar a importância da manutenção do tratamento para cura.
• Reforçar a orientação sobre o horário da medicação.
• Reforçar a orientação sobre possíveis efeitos colaterais.

Controle do regime
terapêutico inadequado
de tuberculose

Atividades para o Enfermeiro:
• Encorajar o usuário a explicitar suas dúvidas, anseios e as dificuldades para adesão ao tratamento.
• Estimular o aumento da ingestão hídrica.
• Investigar coloração da urina.
• Investigar sobre efeitos colaterais.
• Orientar o usuário sobre a interação medicamentosa com o álcool
/outros medicamentos.
• Orientar o usuário sobre a importância do uso da medicação no
horário e doses prescritas.
• Programar monitoramento domiciliar.
• Reforçar a importância da manutenção do tratamento para cura.
Atividades para a Usuária:
• Beber água várias vezes ao dia.
• Observar a cor da urina.
• Retornar na data e horário agendados.
• Tomar a medicação no horário prescrito.

TUBERCULOSE

Atividades para a Usuária:
• Observar a cor da urina.
• Beber água várias vezes ao dia.
• Retornar no dia e horário agendados.
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14. DENGUE
14.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

DENGUE

14.1.1.Atribuições do Auxiliar/Técnico de enfermagem
• Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados para o exercício de sua profissão;
• Realizar tratamento supervisionado, quando necessário, conforme
orientação do enfermeiro e/ou médico;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• Realizar a coleta de exame de sangue para avaliação e diagnóstico;
• Notificar os casos suspeitos de dengue, preenchendo a Ficha de Notificação compulsória;
• Encaminhar ao setor competente a Ficha de Notificação da dengue,
conforme estratégia local;
• Verificar dados vitais: aferição de pressão arterial, temperatura corporal
e peso;
• Realizar a prova do laço em todo usuário com suspeita de dengue que
não apresente sinal de alarme e/ou choque e nem apresente sangramento espontâneo.
14.1.2. Atribuições do Enfermeiro
• Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições
legais da profissão;
• Identificar sinais de alarme da dengue;
• Realizar a prova do laço, quando suspeitar de dengue hemorrágica;
• Realizar assistência domiciliar, quando necessário;
• Enviar ao setor competente semanalmente as informações epidemiológicas referentes à dengue da área de atuação da UBS;
• Analisar os dados para possíveis intervenções;
• Notificar os casos suspeitos de dengue e completar a ficha após confirmação, seguindo estratégia local;
• Encaminhar ao setor competente a Ficha de Notificação da dengue,
conforme estratégia local;
• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
ACS e ACE;
• Orientar os Auxiliares/Técnicos de enfermagem, ACS e ACE para o acompanhamento dos casos em tratamento;

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

173

• Capacitar membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle das doenças;
• Realizar a classificação do grupo da dengue (A, B, C e D).
14.2. Solicitação de Exames
Os exames mais solicitados para o manejo clínico da dengue são:
• Hemograma completo;
• Sorologia para dengue (IgG e IgM);
• Teste rápido para dengue.
14.3. Prescrição de Medicamentos
Os medicamentos prescritos pelo enfermeiro são descritos a seguir, conforme o contexto de saúde:
14.3.1. Solução de reidratação oral: conforme quadro 31 e 32.

Calcular o volume de líquidos de 80 ml/kg/dia, sendo um terço com soro de
reidratação oral (SRO) e com volume maior no início. Para os dois terços restantes,
orientar a ingestão de líquidos caseiros (água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água
de coco, sopas etc.), utilizando-se os meios mais adequados à idade e aos hábitos
do paciente.
Expecificar o volume a ser ingerido por dia.
Por exemplo, para um adulto de 70 kg,
orientar: 80 ml X 70 kg = 5,6 litros (dia) à
6 litros
Período da manhã: 1 L de SRO e 2 L de líquidos
caseiros. Período da tarde: 0,5 L de SRO e 1,5 L de
líquidos caseiros. Período da noite: 0,5 L de SRO e
0,5 L de líquidos caseiros.
Fonte: Ministério da Saúde. Dengue: manual de enfermagem, página 21, 2013.

Quadro 32: Hidratação na criança
Orientar a hidratação de forma precoce e abundante, com soro de reidratação
oral (SRO). Oferecer sistematicamente de acordo com a tolerância da criança.
Para crianças <2 anos, oferecer 50 – 100 ml (um quarto a meio copo)
de cada vez. Para crianças >2 anos, 100 – 200 ml (meio a um copo) de
cada vez.
Completar a hidratação oral aumentando a oferta de líquidos caseiros, tais como
água, sucos de frutas naturais, chás, água de coco e sopas.
Evitar uso de refrigerantes e alimentos de cor escura e avermelhados.
Manter alimentação, inclusive o aleitamento materno, utilizando os meios mais
adequados à idade e aos hábitos da criança.
Fonte: Ministério da Saúde. Dengue: manual de enfermagem, página 22, 2013.

DENGUE

Quadro 31: Hidratação no adulto

174

Guia de Orientações para a Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.

14.3.2. Dipirona sódica e paracetamol: prescrever por via oral, conforme quadro abaixo.
Quadro 33: Prescrição de dipirona sódica e paracetamol
Dipirona Sódica
Adultos: 20 gotas (500 mg/ml – 1 ml = 20 gotas) ou 1 comprimido (500 mg) de 6 em 6
horas.
Crianças: 10 mg/kg/dose de 6 em 6 horas.
Paracetamol
Adultos: 40 – 55 gotas ou 1 comprimido (500 a 750 mg) de 6 em 6 horas.
Crianças: 10 mg/kg/dose de 6 em 6 horas.
Fonte: Ministério da Saúde. Dengue: manual de enfermagem, página 22, 2013.

14.4. Diagnóstico e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 34 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento a usuários com dengue
DENGUE

NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Hipertermia

Intervenções

Regulação da temperatura (3900)
• Orientar sobre medicação antipirética.
• Orientar a monitoração da temperatura pelo menos a cada duas
horas.
Tratamento da febre (3740)
• Monitorar a coloração da pele e temperatura.
• Estimular a ingesta de líquidos.
• Umedecer lábios ressecados e a mucosa nasal.
• Não administrar medicamentos que contenham ácido
acetilsalicílico, ácido salicílico, salicilato de sódio, metilsalicilato,
diflunisal e salicilamida em composição única ou associados a
outros princípios ativos.
• Orientar sobre aplicação de métodos de resfriamento externos
(ex: compressas frias no pescoço, tórax, abdome, couro cabeludo,
axilas).

Náusea

Controle da náusea (1450)
• Certificar-se da efetividade de medicamentos antieméticos que
são prescritos para evitar náusea.
• Reduzir ou eliminar fatores individuais que precipitam ou aumentam a náusea (ansiedade, medo, dor, fadiga, falta de conhecimento).
• Fornecer informações sobre a náusea, como causa e tempo de duração.

Dor aguda

Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização,
características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade
ou severidade da dor.
• Assegurar cuidados analgésicos para o usuário.
• Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de
vida (sono, apetite, cognição, humor).
• Encorajar o usuário a usar a medicação adequada para a dor.
• Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (aplicação de
calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra ou aumente e junto
a outras medidas de alívio da dor.
• Controlar fatores ambientais que possam influenciar a resposta do
usuário ao desconforto (ex: temperatura do ambiente, iluminação,
ruídos).

Fadiga

Controle de energia (0180)
• Monitorar a ingestão nutricional para assegurar o consumo adequado de recursos energéticos.
• Auxiliar o usuário a entender os princípios de conservação de
energia (ex: necessidade de restrição de atividades ou de repouso).
• Orientar o usuário/familiar a reconhecer sinais e sintomas de fadiga que requerem redução das atividades.
• Monitorar resposta cardiorrespiratória (taquicardia ou arritmias,
dispneia, palidez, frequência respiratória, pressão hemodinâmica).

Risco de volume de
líquidos deficiente

Monitoração hídrica (4130)
• Estabelecer histórico e tipo de ingesta de líquidos e hábitos de
eliminação.
• Examinar preenchimento capilar segurando a mão do usuário no
mesmo nível que seu coração e pressionando na parte polpuda
do dedo do meio por 5 segundos, soltando a pressão e contando
o tempo até o retorno da coloração (deve ser menos que 2 segundos).
• Examinar turgidez da pele pegando o tecido em uma área ossuda,
como a mão ou o queixo, beliscando suavemente a pele, segurando por 1 segundo e soltando (a pele deverá voltar logo se usuário
estiver hidratado).
• Monitorar o peso.
• Monitorar pressão sanguínea, frequência cardíaca e estado respiratório.
Controle da diarreia (0460)
• Ensinar o usuário a eliminar da dieta alimentos que propiciem a
formação de gases e picantes.
• Avisar o médico sobre aumento na frequência ou intensidade dos
sons intestinais.
• Orientar sobre dieta com baixo teor de fibras, elevado teor proteico
e calórico.
Controle do vômito (1570)
• Orientar o usuário a avaliar a êmese em relação à cor, consistência, presença de sangue, horário e força utilizada.
• Assegurar que medicamentos antieméticos sejam administrados
para prevenir vômitos, se possível.
• Orientar o usuário a aumentar gradualmente a ingestão de líquidos se nenhum vômito ocorrer em um período de 30 minutos.
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Nutrição desequilibrada:
menor do que as necessidades corporais

Monitoração nutricional (1160)
• Pesar o usuário.
• Monitorar turgor da pele e mobilidade.
• Monitorar náuseas e vômitos.
• Identificar anormalidades no funcionamento do intestino (diarreia,
sangue, muco).
• Monitorar tecido conjuntivo através de palidez, vermelhidão e ressecamento.

Risco de sangramento

Redução do sangramento (4020)
• Monitorar atentamente o usuário quanto a sangramento.
• Monitorar os testes de coagulação (tempo de protrombina, tempo
de tromboplastina parcial, fibrinogênio, produtos de degradação/
divisão da fibrina e contagem plaquetária).
• Inspecionar quanto a sangramento de mucosas, hematomas após
o trauma, presença de petéquias.
• Realizar teste quanto à presença de sangue em todas as excreções e observar se há sangue no vômito, escarro, fezes e urina.
• Orientar usuário e/ou familiares sobre sinais de sangramento e
ações apropriadas (ex: notificar o serviço de saúde) se ocorrer sangramento.

DENGUE

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Desidratação

Intervenções

Atividades do Enfermeiro:
• Identificar o grau da desidratação.
• Orientar quanto a ingesta de líquidos, especialmente água,
várias vezes ao dia.
• Orientar a administração de Terapia de Reidratação Oral –
TRO.
• Orientar a TRO em pequenas quantidades, várias vezes ao
dia, conforme aceitação.
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividades para o Usuário:
• Preparar o soro de reidratação oral conforme orientado.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Tomar líquidos várias vezes ao dia em pequena quantidade.
• Tomar soro de reidratação oral, em pequenas quantidades,
várias vezes ao dia.

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

177

15. SAÚDE DO TRABALHADOR
15.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Identificar e registrar a população economicamente ativa, por sexo e
faixa etária;
• Identificar e registrar as atividades produtivas existentes na área, bem
como os perigos e os riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores,
da população e do meio ambiente;
• Identificar e registrar os integrantes das famílias que são trabalhadores (ativos do mercado formal ou informal, no domicílio, rural ou urbano
e desempregados), por sexo e faixa etária;
• Identificar e registrar a existência de trabalho precoce (crianças e adolescentes menores de 16 anos, que realizam qualquer atividade de trabalho, independentemente de remuneração, que frequentem ou não as
escolas);
• Identificar e registrar a ocorrência de acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho, que acometam trabalhadores inseridos tanto no
mercado formal como informal de trabalho;
• Organizar e analisar os dados obtidos em visitas domiciliares realizadas
pelos agentes comunitários ou outros membros da ESF;
• Desenvolver programas de Educação em Saúde do Trabalhador;
• Planejar e executar ações de vigilância nos locais de trabalho, considerando as informações colhidas em visitas, os dados epidemiológicos e
as demandas da sociedade civil organizada;
• Desenvolver, junto a comunidade e instituições públicas (centros de
referência em Saúde do Trabalhador, Fundacentro, Ministério Público,
laboratórios de toxicologia, universidades etc.), ações direcionadas para
a solução dos problemas encontrados, para a resolução de casos clínicos e/ou para as ações de vigilância;
• Considerar o trabalho infantil (menores de 16 anos) como situação de
alerta epidemiológico/evento – sentinela.
15.1.2. Atribuições do Auxiliar/ Técnico de Enfermagem
• Acompanhar, por meio de visita domiciliar, os trabalhadores que sofreram acidentes graves e/ou os usuários com doença relacionada ao
trabalho que estejam ou não afastados do trabalho ou desempregados;
• Preencher e organizar arquivos das fichas de acompanhamento de Saúde do Trabalhador;

SAÚDE DO TRABALHADOR

15.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe

178

Guia de Orientações para a Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.

• Participar do planejamento das atividades educativas em Saúde do Trabalhador;
• Coletar material biológico para exames laboratoriais.

SAÚDE DO TRABALHADOR

15.1.3. Atribuições do Enfermeiro
• Programar e realizar ações de assistência básica e vigilância à Saúde
do Trabalhador;
• Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador
em seu domicílio;
• Realizar entrevista especializada em Saúde do Trabalhador;
• Notificar acidentes de trabalho, por meio de instrumentos de notificação utilizados pelo setor de saúde;
• Planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do
Trabalhador;
• Incluir o item ocupação e ramo de atividade em toda Ficha de Atendimento Individual de crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos;
• Em caso de acidente ou doença relacionada com o trabalho, deverá ser
adotada as seguintes condutas:
1. Condução clínica dos casos (diagnóstico, tratamento e alta) para
aquelas situações de menor complexidade, estabelecendo os mecanismos de referência e contra referência necessários.
2. Encaminhamento dos casos de maior complexidade para serviços
especializados em Saúde do Trabalhador, mantendo o acompanhamento dos mesmos até a sua resolução.
3. Notificação dos casos, mediante instrumentos do setor de saúde:
Sistema de Informações de Mortalidade - SIM; Sistema de Informações
Hospitalares do SUS-SIH; Sistema de Informações de Agravos Notificáveis - SINAN e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
- Sisab.
4. Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em se tratando de trabalhador inserido no mercado formal
de trabalho. Ao médico que está assistindo o trabalhador caberá preencher o item 2 da CAT, referente a diagnóstico, laudo e atendimento.
5. Investigação do local de trabalho, visando estabelecer relações entre
situações de risco observadas e o agravo que está sendo investigado.
6. Realizar orientações trabalhistas e previdenciárias, de acordo com
cada caso.
7. Informar e discutir com o trabalhador as causas de seu adoecimento.
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Os exames mais solicitados no contexto da Saúde do Trabalhador são:
• Hemograma completo, com contagem de reticulócitos;
• Proteínas totais e frações;
• Eletroforese das globulinas;
• Bilirrubinas totais e frações;
• Fosfatase alcalina;
• TGO;
• TGP;
• GAMA GT;
• Ureia;
• Creatinina;
• TSH;
• T3;
• T4;
• Glicemia de jejum;
• Exame de urina rotina;
• Dosagem de acetilcolinesterase plasmática quando suspeita de intoxicação aguda por organofosforados ou carbamatos;
• Dosagem de acetilcolinesterase verdadeira quando suspeita de intoxicação crônica por organofosforados ou carbamatos;
• Radiografia de tórax;
• Outros: espermograma, tomografia computadorizada, eletrocardiograma etc.
15.3. Prescrição de Medicamentos
oram idNeãnotfificadas na literatura consultada orientações sobre medica
mentos prescritos pelo enfermeiro no âmbito da saúde do trabalhador.

-

15.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:

SAÚDE DO TRABALHADOR

15.2. Solicitação de Exames
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Quadro 35 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde do trabalhador
NANDA-I e NIC

SAÚDE DO TRABALHADOR

Diagnósticos de Enfermagem

Intervenções

Risco de violência direcionada a si mesmo
(Fator de risco: Ocupação (executivo, administrador/proprietário
do próprio negócio,
trabalhador semiespecializado).

Controle do comportamento: autoagressão (4354)
• Auxiliar o usuário a identificar estratégias de enfrentamento
(ex: treinamento de assertividade, treinamento para controle de
impulsos e relaxamento muscular progressivo).
• Monitorar o usuário quanto a impulsos de autoagressão que
possam evoluir para pensamentos/gestos suicidas.
• Auxiliar o usuário a identificar situações e sentimentos gatilho que
provocam comportamento autoagressivo.
• Usar uma abordagem calma e não punitiva ao lidar com o
comportamento de autoagressão.

Padrão de sono prejudicado

Melhora do sono (1850)
• Orientar o usuário a monitorar o padrão de sono e a observar as
circunstâncias físicas (ex: apneia do sono, obstrução de vias respiratórias, dor/desconforto e frequência urinária).
• Orientar o usuário a evitar alimentos e bebidas que interfiram no
sono.
• Orientar o usuário e outras pessoas significativas com relação aos
fatores fisiológicos, psicológicos, estilo de vida, mudanças frequentes de turno de trabalho, horas de trabalho excessivamente
longas.
• Identificar quais medicamentos para dormir o usuário está tomando.
• Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para melhorar
o sono.

Risco de síndrome pós-trauma
(fator de risco: Profissões de atendimento às
populações - ex: polícia,
bombeiros, agente
penitenciário, equipe de
pronto-socorro, trabalhador da área de saúde
mental).

Aconselhamento (5240)
• Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no
respeito.
• Estabelecer metas.
• Auxiliar o usuário a identificar o problema ou situação que está
causando angústia.
• Auxiliar o usuário a identificar pontos fortes e reforçá-los.
• Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por hábitos desejáveis.
Melhora do sistema de apoio (5440)
• Identificar a resposta psicológica à situação e disponibilidade do
sistema de apoio.
• Identificar o grau de apoio familiar, financeiro e outros recursos.
• Determinar as barreiras aos sistemas de apoio não usados e subutilizados.
• Encaminhar para programa de tratamento ou prevenção comunitária, conforme apropriado.
• Envolver a família, outras pessoas relevantes e amigos no cuidado
e planejamento.
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Estilo de vida sedentário Promoção do exercício (0200)
•
•
•
•
•
•
•

Apoio à tomada de decisão (5250)
• Informar o usuário sobre pontos de vista ou soluções alternativas
de forma clara e solidária.
• Encaminhar para assistência judiciária, conforme apropriado.
• Encaminhar a grupos de apoio, conforme apropriado.
Apoio emocional (5270)
• Explorar com o usuário o que desencadeou o sentimento.
• Fazer declarações compreensivas ou empáticas.
• Auxiliar o usuário a reconhecer seus sentimentos, como ansiedade, raiva ou tristeza.
• Ouvir e encorajar a expressão de sentimentos e crenças.
• Encaminhar o usuário para aconselhamento, conforme apropriado.

Nutrição desequilibrada:
mais do que as necessidades corporais

Aconselhamento nutricional (5246)
• Discutir as necessidades nutricionais do usuário e suas percepções quanto à dieta prescrita.
• Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um período de 24 h.
• Discutir os hábitos de compra de alimentos e as restrições orçamentárias.
• Discutir sobre o que o usuário gosta e não gosta de comer.
• Fornecer referência/consulta com outros membros da equipe de
saúde, conforme apropriado.
• Estabelecer metas realistas em curto e longo prazo para a mudança no estado nutricional.
• Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a serem
mudados.

Dor aguda (lombar, articular e cefaleia)

Assistência à analgesia controlada pelo paciente (2400)
• Ensinar o usuário e a família a monitorar a intensidade, qualidade
e duração da dor.
• Orientar o usuário como titular as doses, dependendo da frequência respiratória, intensidade da dor e qualidade da dor.
• Orientar o usuário e membros da família sobre a ação e efeitos
adversos dos agentes para alívio da dor.
Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor para incluir a localização,
características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade
ou severidade da dor.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Sofrimento moral

Avaliar as crenças de saúde do usuário quanto a exercício físico.
Explorar as experiências anteriores com exercício.
Determinar a motivação individual para começar/continuar o programa de exercícios.
Auxiliar o usuário a desenvolver um programa de exercício adequado para atender às necessidades.
Auxiliar o usuário a organizar períodos regulares para o programa
de exercício em sua rotina semanal.
Informar o usuário sobre os benefícios à saúde e os efeitos fisiológicos do exercício.
Oferecer feedback positivo para os esforços do usuário.
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•
•
•
•

SAÚDE DO TRABALHADOR

Sobrecarga de estresse

Explorar o conhecimento e as crenças do usuário sobre a dor
Determinar o impacto da experiência da dor sobre a qualidade de
vida (sono, apetite, cognição, humor, desempenho no trabalho)
Encorajar o usuário a usar a medicação adequada para a dor.
Orientar sobre o uso de técnicas não farmacológicas (aplicação de
calor/frio, massagens) antes que a dor ocorra ou aumente juntamente com outras medidas de alívio da dor.

Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre os papéis
e relações.
• Procurar compreender a perspectiva do usuário sobre uma situação estressante.
• Desencorajar a tomada de decisão quando o usuário está sob forte
estresse.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Auxiliar o usuário a identificar as estratégias positivas para lidar
com limitações e gerenciar o estilo de vida necessário ou mudança
de papel.
Promoção da resiliência (8340)
• Encorajar a comunicação e suporte familiar.
• Encorajar o desenvolvimento e adesão às rotinas e tradições familiares (ex: nascimentos, feriados).
• Encorajar a frequência da família a serviços e/ou atividades religiosas.

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Sobrepeso

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Estimular autoestima.
• Incentivar reeducação alimentar.
• Investigar comportamento emocional.
• Investigar hábitos alimentares.
• Investigar história familiar.
• Orientar dieta alimentar.
• Orientar os riscos de saúde causados pela obesidade.
• Participar de oficinas de nutrição.
• Praticar atividades físicas.
• Verificar peso corporal mensalmente.
Atividades para o Usuário:
• Mudar hábitos alimentares.

Queimadura

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar a situação da queimadura.
• Encaminhar para atendimento especializado.
• Envolver família/pessoa significativa nos cuidados.
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Orientar sobre cuidados com o ferimento/queimadura.
Programar visita domiciliar.
Tratar área queimada conforme protocolo.

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para oftalmologia.
• Identificar alterações da visão.
• Orientar o uso rotineiro do óculos.
• Orientar sobre a não utilização de produtos sem prescrição
médica.
• Orientar sobre complicações da diabetes.

Ansiedade frente a
coleta e resultado de
exames

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher o usuário conforme suas necessidades.
• Buscar compreender a expectativa apresentada.
• Encorajar a verbalização, sentimentos, percepções e medo.
• Esclarecer o usuário quanto aos achados em exames.
• Esclarecer sobre o tratamento a ser realizado.
• Estabelecer relação de confiança com o usuário.
• Estimular a confiança no atendimento prestado.
• Orientar quanto terapêutica medicamentosa.
• Orientar periodicidade do exame.
• Tranquilizar o usuário durante a realização do procedimento.
• Usar abordagem calma e segura.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Atividades para o Usuário:
• Usar óculos.
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16. SAÚDE MENTAL
16.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
Os materiais consultados para elaboração deste documento não contemplam as atribuições dos profissionais de enfermagem na atenção à saúde mental.
16.2. Solicitação de Exames
oram iN
deãnotfificados na literatura consultada os exames solicitados no
atendimento referente à saúde mental.
16.3. Prescrição de Medicamentos
oram idNeãnotfificadas na literatura consultada orientações sobre medica
mentos prescritos pelo enfermeiro na atenção à saúde mental.

-

SAÚDE MENTAL

16.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:
Quadro 36 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® na saúde mental

NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Risco de violência direcionada a outros

Intervenções

Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre os papéis
e relações.
• Procurar compreender a perspectiva do usuário sobre uma
situação estressante.
• Desencorajar a tomada de decisão quando o usuário está sob forte
estresse.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Auxiliar o usuário a identificar as estratégias positivas para lidar
com limitações e gerenciar o estilo de vida necessário ou mudança
de papel.

Padrão do sono perturbado Melhora do sono (1850)
• Orientar o usuário a monitorar o padrão de sono e a observar
Insônia
as circunstâncias físicas (ex: apneia do sono, obstrução de vias
respiratórias, dor/desconforto e frequência urinária).
• Orientar o usuário a evitar alimentos e bebidas que interfiram no
sono.
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Orientar o usuário e outras pessoas significativas com relação aos
fatores fisiológicos, psicológicos, estilo de vida.
Identificar quais medicamentos para dormir o usuário está
tomando.
Fornecer folhetos com informações sobre técnicas para melhorar
o sono.

Redução da ansiedade (5820)
• Utilizar abordagem calma e tranquilizadora.
• Fornecer informações factuais a respeito do diagnóstico, do
tratamento e do prognóstico.
• Auxiliar o usuário a identificar situações que precipitam a
ansiedade.
Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar a compreensão do usuário sobre o processo de doença.
• Organizar situações que incentivem a autonomia do usuário.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.

Isolamento social

Melhora da socialização (5100)
• Encorajar o usuário a desenvolver relacionamentos.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Dar feedback positivo quanto o indivíduo conseguir aproximar-se
de outras pessoas.
• Encorajar o planejamento de pequenos grupos para atividades
especiais.
• Explorar os pontos fortes e fracos da atual rede de relacionamentos.
Melhora da autopercepção (5390)
• Auxiliar o usuário a mudar a visão de si mesmo como vítima
definindo seus próprios direitos, conforme apropriado.
• Auxiliar o usuário a reexaminar as percepções negativas de si
mesmo.
• Auxiliar o usuário a identificar comportamentos autodestrutivos.

Interação social prejudicada

Melhora da socialização (5100)
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Investigar os pontos fortes e as fraquezas da atual rede de
relacionamentos do usuário.
• Facilitar o envolvimento do usuário e o planejamento de futuras
atividades.
Melhora de habilidades de vida (5326)
• Avaliar o nível educacional do usuário.
• Determinar a capacidade do usuário em aprender informações
específicas.
• Adaptar o conteúdo às habilidades e deficiências cognitivas,
psicomotoras e afetivas do usuário.

SAÚDE MENTAL

Aumento da segurança (5380)
• Ouvir os temores do usuário.
• Explicar todos os exames e procedimentos ao usuário.
• Auxiliar o usuário a identificar respostas de enfrentamento usuais.
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Distúrbios da imagem
corporal

Melhora da imagem corporal (5220)
• Ajudar o usuário a discutir as mudanças causadas por doença ou
cirurgia, quando apropriado.
• Ajudar o usuário a discutir os estressores que afetam a imagem
corporal.
• Monitorar se o usuário consegue olhar para a parte do corpo
modificada.

SAÚDE MENTAL

Melhora da autopercepção (5390)
• Auxiliar o usuário a identificar o impacto da doença no autoconceito.
• Confrontar os sentimentos de ambivalência (raiva ou depressão)
do usuário.
• Auxiliar o usuário a mudar a visão de si mesmo.
Baixa autoestima crônica

Fortalecimento da autoestima (5400)
• Encorajar o usuário a identificar pontos fortes.
• Reforçar os pontos positivos pessoais reconhecidos pelo usuário.
• Auxiliar no estabelecimento de metas realistas para alcançar
maior autoestima.
• Explorar conquistas alcançadas
• Encorajar o usuário a aceitar novos desafios.
• Auxiliar o usuário a reavaliar as percepções negativas de si mesmo.
• Transmitir confiança na capacidade do usuário de lidar com situações.

Tristeza crônica

Promoção de esperança (5310)
• Auxiliar o usuário a identificar áreas de esperança em sua vida.
• Auxiliar o usuário a expandir-se espiritualmente.
• Evitar mascarar a verdade.
• Incentivar relacionamentos terapêuticos com pessoas próximas.
Promoção da resiliência (8340)
• Encorajar a comunicação e suporte familiar.
• Encorajar o desenvolvimento e adesão às rotinas e tradições familiares (ex: nascimentos, feriados).
• Encorajar a frequência da família a serviços e/ou atividades religiosas.

Sobrecarga de estresse

Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre os papéis
e relações.
• Procurar compreender a perspectiva do usuário sobre uma situação estressante.
• Desencorajar a tomada de decisão quando o usuário está sob forte
estresse.
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Auxiliar o usuário a identificar as estratégias positivas para lidar
com limitações e gerenciar o estilo de vida necessário ou mudança
de papel.
Promoção da resiliência (8340)
• Encorajar a comunicação e suporte familiar.
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Encorajar o desenvolvimento e adesão às rotinas e tradições familiares (ex: nascimentos, feriados).
Encorajar a frequência da família a serviços e/ou atividades religiosas.

Risco de violência direcionada a si mesmo

Controle do comportamento: autoagressão (4354)
• Auxiliar o usuário a identificar estratégias de enfrentamento (ex:
treinamento de assertividade, treinamento para controle de impulsos e relaxamento muscular progressivo).
• Monitorar o usuário quanto a impulsos de autoagressão que possam evoluir para pensamentos/gestos suicidas.
• Auxiliar o usuário a identificar situações e sentimentos gatilho que
provocam comportamento autoagressivo.
• Usar uma abordagem calma e não punitiva ao lidar com o comportamento de autoagressão.

Risco de suicídio

Prevenção do suicídio (6340)
• Determinar presença e grau do risco de suicídio.
• Envolver o usuário no planejamento do próprio tratamento, conforme apropriado.
• Usar uma abordagem direta e sem julgamentos ao discutir o suicídio.
• Encorajar o usuário a procurar os prestadores de cuidado para
conversar, caso surja necessidade urgente de atentar contra si
próprio.
• Discutir planos para lidar com ideias suicidas no futuro (ex: fatores
precipitantes, quem contatar, onde buscar ajuda, formas de aliviar
os sentimentos de autolesão).
• Envolver a família no reconhecimento do aumento do risco de suicídio, plano para lidar com ideias de autolesão, recursos da comunidade.
• Melhorar o acesso aos serviços de saúde mental.
• Encaminhar o usuário para profissional de saúde mental para avaliação e tratamento de ideias e comportamentos suicidas, se necessário.
• Aumentar a conscientização da população de que o suicídio é um
problema de saúde capaz de ser prevenido.

Risco de síndrome pós-trauma

Aconselhamento (5240)
• Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no
respeito.
• Estabelecer metas.
• Auxiliar o usuário a identificar o problema ou situação que está
causando angústia.
• Auxiliar o usuário a identificar pontos fortes e reforçá-los.
• Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por hábitos desejáveis.
Melhora do sistema de apoio (5440)
• Identificar a resposta psicológica à situação e disponibilidade do
sistema de apoio.
• Identificar o grau de apoio familiar, financeiro e outros recursos.
• Determinar as barreiras aos sistemas de apoio não usados e subutilizados.

SAÚDE MENTAL
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Sofrimento moral

Encaminhar para programa de tratamento ou prevenção comunitária, conforme apropriado.
Envolver a família, outras pessoas relevantes e amigos no cuidado
e planejamento.

Apoio à tomada de decisão (5250)
• Informar o usuário sobre pontos de vista ou soluções alternativas
de forma clara e solidária.
• Encaminhar para assistência judiciária, conforme apropriado.
• Encaminhar a grupos de apoio, conforme apropriado.

SAÚDE MENTAL

Apoio emocional (5270)
• Explorar com o usuário o que desencadeou o sentimento.
• Fazer declarações compreensivas ou empáticas.
• Auxiliar o usuário a reconhecer seus sentimentos, como ansiedade, raiva ou tristeza.
• Ouvir e encorajar a expressão de sentimentos e crenças.
• Encaminhar o usuário para aconselhamento, conforme apropriado.
Confusão aguda

Controle de alucinações (6510)
• Estabelecer uma relação interpessoal, de confiança, com o usuário.
• Promover comunicação clara e aberta
• Fornecer oportunidades de o usuário discutir as alucinações.
• Ensinar familiares e pessoas próximas a respeito de maneiras de
lidar com o usuário que sofre de alucinações.
• Interromper ou diminuir medicação (após consultar profissional
que prescreveu) que possa estar provocando alucinações.
• Avaliar a habilidade do autocuidado

Confusão crônica

Controle da demência (6462)
• Incluir familiares no planejamento, realização e avaliação do cuidado.
• Verificar o tipo e grau de deficit cognitivo a partir de ferramentas
de avaliação validadas.
• Evitar toque ou proximidade se isso causar estresse ou ansiedade.
• Discutir as intervenções e questões de segurança a serem usadas
em casa.

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem

Autoestima baixa

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a reflexão sobre a interferência da doença na sua vida.
• Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo.
• Encorajar o usuário quanto a adesão ao tratamento.
• Esclarecer dúvidas quanto a situação de saúde atual.
• Estimular a participação e comunicação familiar.
• Incentivar interação social.
• Investigar atitudes e comportamento sexual.
• Investigar indícios de violência psicológica/física.
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Investigar interação social e familiar.
Investigar uso de álcool/drogas.
Listar seus pontos fortes e capacidades .
Participar de grupos de autoajuda.
Reforçar os pontos positivos pessoais que o usuário identifica.

Autoestima prejudicada

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher o usuário conforme suas necessidades
• Apoiar a mulher vítima de violência
• Encaminhar para atendimento psicológico
• Estabelecer relação de confiança com o usuário
• Estimular a autoestima do usuário
• Estimular a participação em grupos de autoajuda
• Estimular atividade física e de lazer
• Favorecer o suporte psicológico para enfrentamento da doença
• Identificar rede de apoio familiar e comunitário
• Realizar visita domiciliar

Apoio familiar prejudicado

Atividades para o Enfermeiro:
• Auxiliar a reflexão sobre as formas de transmissão e contágio.
• Conscientizar a família sobre a sua responsabilidade com o usuário e seu tratamento.
• Encaminhar a família para grupos de autoajuda.
• Esclarecer a família sobre a doença.
• Esclarecer a família sobre o tratamento.
• Investigar o nível de compreensão da família sobre a doença.
• Investigar o nível de compreensão e aceitação da família sobre a
doença.
• Oferecer folders educativos.
• Orientar a família sobre a interação medicamentosa com bebidas
alcoólicas.
• Reforçar sobre a adesão ao tratamento.

Imagem corporal alterada Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para atendimento psicológico.
• Encaminhar para grupo de autoajuda.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo.
• Estimular a participação em oficinas.
• Estimular a participação em grupos de autoajuda.
• Estimular atividade física e de lazer.
• Estimular o autocuidado corporal.
• Estimular o controle da ingestão alimentar.
• Estabelecer escuta ativa.
• Monitorar gráfico de peso e altura.
• Orientar o controle do uso de medicação.
• Realizar visita domiciliar .
• Relacionar os fatores desencadeantes das mudanças corporais.
Relacionamento interpessoal comprometido

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para grupos de autoajuda.
• Estimular a socialização.
• Estimular atividades físicas e de lazer.

SAÚDE MENTAL

Atividades para o Usuário/Família:
• Refletir seu papel na família e sociedade.
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Identificar as relações sociais do usuário e estilo de vida.
Identificar rede de apoio familiar e comunitária.
Levantar suas dificuldades frente a situação relatada.
Programar monitoramento domiciliar.

Atividade mental prejudicada

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para equipes sociais da comunidade na área de saúde
mental.
• Encaminhar para grupos de autoajuda.
• Estimular atividades físicas e de lazer.

Solidão

Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para psicologia.
• Incentivar e promover socialização.
• Incentivar participação em grupos de apoio.
• Proporcionar escuta ativa.
• Realizar visita domiciliar.
• Reforçar autoestima.

SAÚDE MENTAL

Atividades para o Usuário:
• Participar de grupos da Unidade de Saúde ou da comunidade.
• Realizar atividades em grupos comunitários.
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17.IMUNIZAÇÃO
17.1. Atribuições da Equipe de Enfermagem

• Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde;
• Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos;
• Manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos;
• Utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento;
• Dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação conforme
orientações disponíveis na página 33 do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (MS, 2014);
• Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito;
• Registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para a manutenção, o histórico vacinal do usuário e
a alimentação dos sistemas de informação do PNI conforme orientações
disponíveis na página 52 do Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação (MS, 2014);
• Manter o arquivo da sala de vacinação em ordem conforme orientações
disponíveis na página 57 do Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação (MS, 2014);
• Promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação
conforme orientações disponíveis na página 33 do Manual de Normas e
Procedimentos para Vacinação (MS, 2014).
17.1.2. Atribuições do Enfermeiro
Supervisionar o trabalho desenvolvido na sala de vacinação e o processo de
educação permanente da equipe.
17.2. Solicitação de Exames
oram iN
deãnotfificados na literatura consultada exames a serem solicita
dos no contexto da imunização.

-
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17.1.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
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17.3. Prescrição de Medicamentos
Os medicamentos prescritos pelo enfermeiro são descritos a seguir, conforme o contexto de saúde:
17.3.1. Evento adverso pós – vacinação (EAPV)
V é quOalqEuAePr ocorrência médica indesejada após a vacinação e que,
não necessariamente, possui uma relação causal com o uso de uma vacina ou
outro imunobiológico (imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser
qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, doença ou um
achado laboratorial anormal.

IMUNIZAÇÃO

Os eventos adversos que podem ser imputados às vacinações são apenas
uma fração dos que ocorrem após as vacinações. Os eventos adversos podem ser
inesperados ou esperados, tendo em vista a natureza e características do imunobiológico, bem como o conhecimento já disponível pela experiência acumulada.
Entre os eventos esperados, podemos ter eventos relativamente triviais, como febre, dor e edema local, ou eventos mais graves, como convulsões febris, episódio
hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia, etc.
Em casos de febre, após dose da vacina, recomenda-se a administração de
antitérmico de 6 em 6 horas mantendo-o por 24 a 48 horas.
• Paracetamol: 10 mg/kg/dose: 1 gota / Kg de peso / dose até 4 x /dia (intervalo mínimo de 4 horas entre as doses).
• Dipirona: 10 mg/kg/dose: meia gota / Kg de peso / dose até 4 x / dia, intervalo de 6 horas (dose máxima por dia: 60 gotas até 6 anos, 120 gotas
de 6 a 12 anos e 160 gotas para maiores de 12 anos).
17.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:

COREN-MG - Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

193

Quadro 37 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no atendimento de imunização

NANDA-I e NIC
Intervenções

Disposição para controle da Controle de Imunização/Vacinação (6530)
saúde melhorado
• Ensinar o(s) progenitor(es) sobre as imunizações recomendadas e
necessárias para as crianças, sua via de administração de medicamentos, as razões e os benefícios do uso, reações adversas e
esquema de efeitos colaterais, (p. ex., hepatite B, difteria, tétano,
coqueluche, H. influenza, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola
e varicela).
• Informar as pessoas sobre imunização protetiva contra doenças,
mas não atualmente exigidas por lei (p. ex., vacinas contra gripe,
pneumocócica e contra hepatite B).
• Ensinar usuários/famílias sobre vacinas disponíveis em caso de
incidência e/ou exposição especial (p. ex., cólera, gripe, peste, raiva, febre maculosa, varíola, febre tifoide, tifo, febre amarela e tuberculose).
• Fornecer e atualizar o diário de registro de data e tipo de imunizações.
• Identificar as técnicas de administração adequadas, incluindo a
administração simultânea.
• Identificar últimas recomendações relativas ao uso de imunizações.
• Observar o histórico médico do usuário e o histórico de alergias.
• Administrar injeções em lactentes na região anterolateral da coxa,
conforme apropriado.
• Documentar as informações de vacinação, de acordo com protocolo da instituição (p. ex., fabricante, número do lote, data de validade etc.).
• Informar as famílias sobre quais imunizações são exigidas por lei
para frequentar a pré-escola, jardim de infância, ensino primário,
ensino médio e faculdade.
• Fazer auditorias dos registros de vacinação das escolas para verificação de conclusão em uma base anual.
• Notificar usuário/família quando as imunizações não estão atualizadas.
• Informar viajantes sobre vacinas adequadas para viagens ao exterior.
• Identificar as verdadeiras contraindicações para a administração
de imunizações (reação anafilática à vacina anterior e doença moderada ou grave, com ou sem febre).
• Reconhecer que um atraso na administração em série não indica
reinicio do programa.
• Assegurar-se do consentimento informado para administrar a vacina.
• Auxiliar a família com o planejamento financeiro para pagar as
imunizações (p. ex., cobertura de seguro e da clínica da secretaria
de saúde).
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Diagnósticos de Enfermagem
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Observar o usuário por um período de tempo especificado após a
administração de medicamentos. Programar imunizações em intervalos de tempo adequados.
Determinar o estado de imunização em todas as consultas de cuidados de saúde (incluindo a sala de emergência e internação) e
fornecer as vacinas, conforme necessário.
Defender programas e políticas que fornecem vacinas gratuitas ou
a preços acessíveis a todas as populações.
Fornecer suporte ao registro nacional para acompanhar o estado
de imunização.

CIPESC®
Diagnósticos de Enfermagem
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Estado vacinal adequado

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Atualizar caderneta da gestante.
• Estimular mãe/cuidador a manter o calendário vacinal atualizado.
• Orientar a trazer a caderneta de vacina em cada comparecimento
na unidade.
• Parabenizar mãe/cuidador pelo estado vacinal da criança.
• Reforçar a importância da imunização.
• Reforçar orientações quanto às dúvidas, frente a importância do
estado vacinal completo.
• Reforçar orientações sobre a importância de guardar o comprovante de vacinas.
Atividades para o Usuário:
• Guardar o comprovante de vacina.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Trazer a caderneta de vacina sempre que vir para atendimento na
unidade.

Estado vacinal atrasado

Atividades para o Enfermeiro:
• Acolher mãe/cuidador.
• Atualizar esquema vacinal.
• Esclarecer dúvidas da mãe/cuidador sobre as vacinas.
• Esclarecer dúvidas frente a importância do estado vacinal completo.
• Estimular mãe/cuidador para atualização do esquema vacinal.
• Investigar possibilidade de negligência à criança.
• Investigar possíveis reações vacinais anteriores.
• Orientar a mãe/cuidador quanto a importância das vacinas e seu
correto aprazamento.
• Orientar a mãe/cuidador quanto à técnica de realização das vacinas.
• Orientar a trazer a caderneta de vacina a cada comparecimento
na unidade.
• Orientar sobre a importância de guardar o comprovante de vacinas.
• Realizar vacina no domicílio.
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Atividades para o Usuário/Família:
• Guardar o comprovante de vacina.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Trazer a carteira de vacina sempre que vir para atendimento na
unidade.
Atividades para o Enfermeiro:
• Encaminhar para consulta médica.
• Encaminhar para equipe multiprofissional.
• Estabelecer escuta ativa.
• Oferecer apoio emocional.
• Orientar uso da medicação antirretroviral.

IMUNIZAÇÃO

Estado imunológico
comprometido
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18. TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS
18.1. Atribuições comuns a todos os profissionais da equipe
Os materiais consultados para elaboração deste documento não contemplam as atribuições dos profissionais de enfermagem no atendimento ao usuário
com feridas.
18.2. Solicitação de Exames
oram iN
deãnotfificados na literatura consultada os exames solicitados no
atendimento a usuários com feridas.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

18.3. Prescrição de Medicamentos
oram iNdãeontfificados na literatura consultada medicamentos a serem
prescritos por enfermeiros no atendimento a usuários com feridas.
18.4. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem
Os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® são:

Quadro 38 - Principais diagnósticos de enfermagem e intervenções dos sistemas de
classificação NANDA-I, NIC e CIPESC® no tratamento aos usuários com feridas

NANDA-I e NIC
Diagnósticos de Enfermagem

Autocontrole ineficaz da
saúde

Intervenções

Assistência na automodificação (4470)
• Avaliar o ambiente social e físico do usuário quanto à extensão do
suporte para o comportamento desejado.
• Identificar com o usuário as estratégias mais efetivas para mudança de comportamento.
• Auxiliar o usuário a identificar até mesmo os pequenos sucessos.
Assistência no Autocuidado (1800)
• Monitorar a capacidade do usuário para o autocuidado independente.
• Encorajar o usuário a realizar atividades normais da vida diária de
acordo com o seu nível de capacidade.
• Ensinar/ orientar familiares a encorajar a independência e a interferir apenas quando o usuário não conseguir executar algo.
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Estabelecimento de metas mútuas (4410)
• Estabelecer metas utilizando termos positivos.
• Auxiliar o usuário a priorizar as metas identificadas.
• Ajudar o usuário a focalizar-se mais nos resultados esperados do
que nos desejados.
Controle familiar ineficaz
do regime terapêutico

Promoção do Envolvimento Familiar (7110)
• Estabelecer uma relação pessoal com o usuário e com os membros
da família que se envolverão nos cuidados.
• Identificar as capacidades dos membros da família para o envolvimento no cuidado do usuário.
• Determinar os recursos físicos, emocionais e educacionais do
principal provedor de cuidados.
• Identificar as deficiências de autocuidado do usuário.

Mobilização Familiar (7120)
• Oferecer informações frequentes à família para ajudar seus membros a identificarem as limitações, evolução e as implicações dos
cuidados do usuário.
• Promover uma mútua tomada de decisões com os membros da
família em relação ao plano de cuidados com o usuário.
• Monitorar a atual situação familiar.
Disposição para
autocontrole da saúde
melhorada

Melhora da autoeficácia (5395)
• Explorar a percepção do usuário quanto à sua capacidade de realizar o comportamento desejado.
• Fornecer informação acerca do comportamento desejado.
• Encorajar a interação com outros usuários que estão tendo sucesso com a mudança de comportamento (ex.: participação em grupo
educativo).
Educação em saúde (5510)
• Estabelecer grupos de interação social com usuários que estejam
vivendo as mesmas situações/ experiências de saúde.
• Priorizar as necessidades de aprendizado identificadas com base
na preferência do cliente, habilidades do enfermeiro, recursos disponíveis e probabilidade de atingir o objeto com sucesso.
• Utilizar sistemas de apoio sociais e familiares para aumentar a
eficácia da modificação no comportamento/ estilo de vida.
Facilitação da autorresponsabilidade (4480)
• Responsabilizar o usuário pelo próprio comportamento.
• Determinar se o usuário possui conhecimento adequado sobre a
condição de cuidados de saúde.
• Encorajar a independência, mas assistir o usuário quando incapaz
de realizar algo.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Apoio ao Cuidador (7040)
• Determinar a aceitação do papel por parte do cuidador.
• Proporcionar informações sobre a condição do usuário, de acordo
com as preferências deste.
• Ensinar/ orientar o cuidador a terapia indicada e as técnicas para
melhorar a segurança do usuário.
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Nutrição desequilibrada: Aconselhamento nutricional (5246)
• Facilitar a identificação de comportamentos alimentares a serem
mais do que as
mudados.
necessidades corporais
•
•

Estabelecer metas realistas em curto e longo prazo para mudança
no estado nutricional.
Auxiliar o usuário a registrar o que geralmente come em um período de 24horas.

Controle da nutrição (1100)
• Determinar as preferências alimentares do usuário.
• Encorajar uma ingestão calórica adequada ao tipo de corpo e ao
estilo de vida, e a ingestão de proteínas, ferro e vitamina C.
• Pesar o usuário em intervalos adequados.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Controle do Peso (1260)
• Discutir os riscos associados ao fato de estar acima do peso.
• Determinar o peso corporal ideal do usuário.
• Encorajar o usuário a consumir diariamente quantidades adequadas de água.

Nutrição desequilibrada: •
•
menos do que as
necessidades corporais •
•

Controle da nutrição (1100)
Determinar as preferências alimentares do usuário.
Orientar o usuário sobre as necessidades nutricionais.
Pesar o usuário em intervalos adequados.

Controle hídrico (4120)
• Monitorar o estado de hidratação, conforme apropriado.
• Monitorar o estado nutricional.
• Oferecer líquidos, conforme apropriado.
Planejamento da dieta
• Verificar a presença de sons intestinais.
• Oferecer seis pequenas refeições em vez de três, conforme apropriado.
• Encorajar maneiras de incluir as preferências do usuário na dieta.

Volume de líquidos
excessivo

Controle hídrico (4120)
• Monitorar peso e resultados laboratoriais relativos à retenção de
líquidos.
• Avaliar local e extensão de edema, se presente.
• Monitorar sinais vitais, conforme apropriado.
Monitoração hídrica (4130)
• Estabelecer possíveis fatores de risco para desequilíbrio de líquidos.
• Examinar o preenchimento capilar.
• Monitorar cor, quantidade e gravidade específica da urina.

Volume de líquidos
deficiente

Controle hídrico (4120)
• Monitorar o estado de hidratação, conforme apropriado.
• Monitorar sinais vitais, conforme apropriado.
• Oferecer líquidos, conforme apropriado.
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Monitorização de sinais vitais (6680)
• Monitorar a pressão arterial, pulso, temperatura e estado respiratório, conforme apropriado.
• Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia.
• Monitorar a cor, temperatura e umidade da pele.

Deambulação
prejudicada

Controle de energia (0180)
• Encorajar a verbalização dos sentimentos sobre limitações.
• Auxiliar o usuário a entender os princípios de conservação de
energia (ex.: necessidade de períodos de repouso e atividade).
• Encorajar a alternância entre períodos de repouso e atividade.

Mobilidade física
prejudicada

Promoção da mecânica corporal (0140)
• Demonstrar como alternar o peso de um pé para o outro quando
em pé.
• Orientar o usuário a movimentar os pés em primeiro lugar, em seguida, o corpo, ao virar-se para andar partindo da posição em pé.
• Auxiliar o usuário a fazer exercícios de postura e flexão para facilitar a mobilidade das costas, conforme indicado.
Cuidados com repouso no leito (0740)
• Explicar o usuário e familiares sobre a necessidade de colchão/
cama terapêutica adequada.
• Monitorar a condição de pele (hidratação, orientar uso de cremes).
• Facilitar pequenas trocas de reposicionamento no leito para alívio
do peso corporal.
Posicionamento (0840)
• Imobilizar ou apoiar parte corporal afetada, de modo apropriado.
• Elevar parte corporal afetada, quando apropriado.
• Desenvolver com a família uma rotina por escrito para reposicionamento quando apropriado.

Perfusão tissular
periférica ineficaz

Cuidados circulatórios - insuficiência arterial (4062)
• Realizar avaliação abrangente da circulação periférica (ex.: pulsos
periféricos, edema, enchimento capilar, cor e temperatura), verificar o índice tornozelo braquial (BIT), conforme disponibilidade de
instrumento.
• Monitorar o grau de desconforto ou de dor com o exercício, à noite,
ou enquanto descansa.
• Orientar o usuário sobre fatores que interferem na circulação (ex.:
tabagismo, roupas restritas, exposição a temperaturas frias e cruzamento de pernas e pés).
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Controle da dor (1400)
• Fazer uma avaliação abrangente da dor que inclua (localização,
características, se inicia quando caminha, qual duração e intensidade).
• Observar e registrar no prontuário, sinais não verbais de dor.
• Explorar o conhecimento e as crenças do usuário sobre a dor (para
ele o que desencadeia a dor).
• Explorar os fatores que pioram ou melhoram a dor.
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Cuidados circulatórios - insuficiência venosa (4066)
• Implementar tratamento de feridas (desbridamento, terapia antimicrobiana), conforme necessário.
• Aplicar modalidades de terapia de compressão (ataduras com
maior ou menor elasticidade, bota de ulna), conforme apropriado.
• Elevar o membro comprometido 20 graus ou mais acima do nível
do coração, conforme apropriado.
Facilitação da aprendizagem (5520)
• Adaptar a instrução ao nível de conhecimento e compreensão do
usuário.
• Encorajar a participação ativa do usuário.
• Usar linguagem familiar.
• Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.
• Apresentar o usuário a pessoas que tenham enfrentado com sucesso a mesma experiência.
• Oferecer reforço positivo para as decisões do usuário tomadas de
maneira independente.

Distúrbios da imagem
corporal

Melhora da Imagem Corporal (5220)
• Ajudar o usuário a discutir as mudanças causadas por doença ou
cirurgia, quando apropriado.
• Ajudar o usuário a discutir os estressores que afetam a imagem
corporal.
• Monitorar se o usuário consegue olhar para a parte do corpo modificada.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Conhecimento
deficiente

Melhora da Autopercepção (5390)
• Auxiliar o usuário a identificar o impacto da doença no autoconceito.
• Confrontar os sentimentos de ambivalência (raiva ou depressão)
do usuário.
• Auxiliar o usuário a mudar a visão de si mesmo.
Cuidados com lesões (3660)
• Monitorar as características da lesão, incluindo drenagem, cor, tamanho e odor.
• Limpar com soro fisiológico ou substância atóxica, conforme apropriado.
• Aplicar curativo adequado ao tipo de lesão.
• Orientar o usuário e familiar sobre o armazenamento e descarte de
curativos e materiais.
• Orientar usuários e\ou seus familiares sobre procedimentos de
cuidados com a lesão.
• Orientar usuário e seus familiares sobre sinais e sintomas de infecção.

Interação social
prejudicada

Melhora da socialização (5100)
• Encorajar atividades sociais e comunitárias.
• Investigar os pontos fortes e as fraquezas da atual rede de relacionamentos do usuário.
• Facilitar o envolvimento do usuário e o planejamento de futuras
atividades.
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Melhora de habilidades de vida (5326)
• Avaliar o nível educacional do usuário.
• Determinar a capacidade do usuário em aprender informações específicas.
• Adaptar o conteúdo às habilidades e deficiências cognitivas, psicomotoras e afetivas do usuário.

Padrão de sexualidade
ineficaz

Melhora do enfrentamento (5230)
• Avaliar o impacto da situação de vida do usuário sobre papéis e
relacionamentos.
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
• Auxiliar o usuário a esclarecer ideias errôneas.

Ensino – Sexualidade (5624)
• Explicar a anatomia e a fisiologia dos corpos masculino e feminino.
• Criar atmosfera de aceitação, sem julgamento.
• Discutir o que são valores, como podemos obtê-los, e seus efeitos
em nossas escolhas na vida.

Ansiedade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflito de decisão

Redução da ansiedade (5820)
Utilizar abordagem calma e tranquilizadora.
Fornecer informações factuais a respeito do diagnóstico, do tratamento e do prognóstico.
Auxiliar o usuário a identificar situações que precipitam a ansiedade.
Melhora do enfrentamento (5230)
Avaliar a compreensão do usuário sobre o processo de doença.
Organizar situações que incentivem a autonomia do usuário.
Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos.
Aumento da segurança (5380)
Ouvir os temores do usuário.
Explicar todos os exames e procedimentos ao usuário.
Auxiliar o usuário a identificar respostas de enfrentamento usuais.

Apoio à tomada de decisão (5250)
• Determinar a existência ou não de diferenças entre a visão que
o usuário tem da própria condição e a visão dos provedores de
cuidados de saúde.
• Ajudar o usuário a identificar as vantagens e as desvantagens de
cada alternativa.
• Facilitar a articulação das metas de cuidado do usuário.
•
Aconselhamento (5240)
• Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no
respeito.
• Usar técnicas de reflexão e esclarecimento para facilitar a expressão de preocupações.
• Auxiliar o usuário a listar e priorizar todas as possíveis alternativas ao problema.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Aconselhamento (5240)
• Estabelecer relação terapêutica baseada na confiança e no respeito.
• Auxiliar usuário a identificar o problema ou situação que está causando a angústia.
• Estabelecer metas.
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Melhora do sistema de apoio (5440)
• Investigar dados sobre a resposta psicológica à situação e sobre a
disponibilidade do sistema de apoio.
• Determinar as dificuldades de uso dos sistemas de apoio.
• Envolver a família, pessoas significativas, amigos nos cuidados e
no seu planejamento.

Integridade da pele
prejudicada

Cuidados da pele - tratamentos tópicos (3584)
• Evitar o uso de roupa de cama com textura áspera.
• Fornecer suporte a áreas edemaciadas (ex.: travesseiro embaixo
dos braços e suporte escrotal), conforme apropriado.
• Manter as roupas de cama limpas, secas e sem vincos.
• Colocar protetores de calcanhar, conforme apropriado.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Cuidados com lesões (3660)
• Aplicar curativo adequado ao tipo de lesão.
• Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão, conforme apropriado.
• Avaliar lesão a cada troca de curativo.
Cuidados com úlcera por pressão (3520)
• Descrever as características da úlcera em intervalos regulares,
incluindo o tamanho (comprimento x largura x profundidade), estádio (I-V), localização, exsudato, tecido de granulação ou necrótico
e epitelização.
• Monitorar cor, temperatura, edema, umidade e aparência da pele
vizinha.
• Desbridar a úlcera, quando necessário.
• Monitorar sinais e sintomas de infecção da ferida.
• Realizar reposicionamento no leito a cada 2 horas, seguindo um
esquema específico.
• Utilizar leitos e colchões quando apropriado.
• Monitorar estado nutricional.

Risco de infecção

Cuidados com lesões (3660)
• Monitorar as características da lesão, incluindo drenagem, cor, tamanho e odor.
• Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão, conforme apropriado.
• Trocar o curativo conforme a quantidade de exsudato e drenagem.
• Orientar o usuário e seus familiares sobre armazenamento e descarte de curativos e materiais.
Proteção contra infecção (6550)
• Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e localizados da infecção.
• Inspecionar a pele e membranas mucosas para rubor, calor extremo e drenagem.
• Ensinar o usuário e familiares sobre sinais e sintomas da infecção
e quando notificá-la às instituições de atendimento médico.
Identificação de risco (6610)
• Rever os dados derivados das medidas rotineiras para a avaliação
do risco.
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Identificar os recursos disponíveis para auxiliar na diminuição dos
fatores de risco.
Discutir e planejar atividades de redução de risco em colaboração
com o usuário.

Controle da dor (1400)
• Realizar uma avaliação abrangente da dor, que inclua o local, as
características, o início, a duração, a frequência, a qualidade, a
intensidade ou a gravidade da dor e os fatores precipitantes.
• Instituir e modificar medidas de controle da dor com base na resposta do usuário.
• Informar outros profissionais de saúde/familiares sobre as estratégias não farmacológicas que estão sendo utilizadas pelo usuário, para encorajar abordagens preventivas ao controle da dor.
Administração de analgésicos (2210)
• Determinar o local, as características, a qualidade e a intensidade
da dor antes de medicar o usuário antes de acordo com a prescrição.
• Estabelecer expectativas positivas quanto a eficácia dos analgésicos, de modo a otimizar a resposta do usuário.
• Orientar o usuário sobre a automedicação (prescrição prévia) e a
importância de seu uso antes que a dor fique mais forte.
CIPESC®

Diagnósticos de Enfermagem

Coordenação motora
ausente

Intervenções

Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar familiares a usar protetores em região sacra, calcanhares.
• Incentivar familiares a fazer movimentação motora.
• Orientar familiares sobre a higiene no leito (roupas de cama limpa,
impermeáveis, travesseiros para proteção e conforto).
• Programar monitoramento domiciliar.
Atividades para a Família:
• Avisar a equipe de saúde no surgimento de feridas.
• Cuidar ao transportar o idoso.
• Evitar aquecer o idoso em excesso.
• Fazer movimentos leves nas pernas e braços, sempre respeitando
seus limites.
• Fazer mudança de posição do idoso, várias vezes ao dia.
• Massagear a pele do idoso com creme hidratante.
• Oferecer água, várias vezes ao dia.
• Proteger saliência óssea com travesseiros.
• Utilizar colchões especiais (água e caixa de ovo).
• Utilizar luvas infladas em região sacra e calcânea.
• Utilizar travesseiros laterais para apoio.

Movimento corporal
diminuído

Atividades para o Enfermeiro:
• Ensinar familiares a usar protetores em região sacra, calcanhares.
• Incentivar familiares a fazer movimentação motora.
• Orientar familiares sobre a higiene no leito (roupas de cama limpa,
impermeáveis, travesseiros para proteção e conforto).
• Programar monitoramento domiciliar.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Dor crônica

203

204

Guia de Orientações para a Atuação da Equipe de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde.

Atividades para a Família:
• Avisar a equipe de saúde no surgimento de feridas.
• Cuidar ao transportar o idoso.
• Evitar aquecer o idoso em excesso.
• Fazer movimentos leves nas pernas e braços, sempre respeitando
seus limites.
• Fazer mudança de posição do idoso, várias vezes ao dia.
• Massagear a pele do idoso com creme hidratante.
• Oferecer água, várias vezes ao dia.
• Proteger saliência óssea com travesseiros.
• Utilizar colchões especiais (água e caixa de ovo).
• Utilizar luvas infladas em região sacra e calcânea.
• Utilizar travesseiros laterais para apoio.

TRATAMENTO AO USUÁRIO COM FERIDAS

Escoriação da pele

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades para o Enfermeiro:
Atender os casos de violência contra a mulher, conforme protocolo.
Avaliar a situação do ferimento.
Esclarecer dúvidas quanto às lesões encontradas.
Estimular hábitos de higiene.
Estimular o autocuidado corporal.
Executar ações de prevenção aos agravos decorrentes de violência à mulher.
Orientar sobre cuidados com o ferimento.
Programar visita domiciliar.

Trauma na pele

Atividades para o Enfermeiro:
• Avaliar a situação do trauma.
• Executar ações de prevenção aos agravos decorrentes de violência à mulher.
• Indicar vacina antitetânica.
• Notificar casos de violência conforme protocolo.
• Orientar sobre cuidados com o trauma.
• Programar visita domiciliar.

Integridade da pele
comprometida no
idoso

Atividades para o Enfermeiro:
• Discutir a importância de evitar a exposição ao sol.
• Envolver familiares na observação e cuidado frequente da integridade cutânea.
• Incentivar aumento da ingestão hídrica.
• Monitorar cor da pele, umidade e ressecamento e característica
das lesões.
• Orientar a higiene, mudança de decúbito e os cuidados específicos
com as lesões.
• Orientar sobre o risco de autoagressão.
Atividades para Usuário/Família:
• Evitar exposição ao sol entre às 10h e l6h.
• Lavar sempre as mãos antes e após mexer nas feridas.
• Manter os ferimentos limpos e secos.
• Mudar a posição do idoso na cama várias vezes ao dia.
• Oferecer líquido para o idoso.
• Passar creme hidratante diariamente, após o banho secando bem
entre os dedos.
• Retornar no dia e horário agendados.
• Utilizar calçados confortáveis e meias que não apertem.
• Utilizar filtro solar diariamente.
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