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CATÁLOGOS DA CIPE®  

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é um sistema 
unificado de linguagem de Enfermagem que sustenta a padronização da documentação de 
Enfermagem no momento de prestação de cuidados. A informação resultante, baseada 
nos dados, pode ser utilizada para o planeamento e gestão dos cuidados de Enfermagem, 
previsões financeiras, análises dos resultados dos doentes e desenvolvimento de políticas. 
O Grupo de Aconselhamento Estratégico CIPE® e muitos outros enfermeiros peritos 
envolvidos na CIPE® reconhecem que devem estar disponíveis subconjuntos manobráveis 
da terminologia para os enfermeiros que trabalham com doentes ou clientes em 
especialidades e ambientes selecionados. 

A finalidade de um catálogo é tornar a CIPE® num instrumento útil para os enfermeiros 
no momento da prestação de cuidados. Os catálogos são habitualmente reconhecidos 
como subconjuntos da CIPE®, que permitem aos enfermeiros integrar mais facilmente a 
CIPE® na sua prática quando trabalham numa área de especialidade (como por exemplo, 
Enfermagem Comunitária ou cuidados oncológicos em ambulatório), numa área de 
Enfermagem especializada (tal como a adesão ao tratamento ou a gestão da dor) ou 
com clientes que apresentam condições de saúde ou processos de doença específicos 
(diabetes ou depressão).

Os catálogos não substituem o juízo clínico do enfermeiro. Os enfermeiros podem 
utilizar os catálogos da CIPE® como instrumentos de referência para a documentação dos 
cuidados e para a reflexão acerca da sua prática. O juízo clínico e a tomada de decisão 
dos enfermeiros são essenciais para os cuidados individualizados aos doentes e respetivas 
famílias e não podem ser substituídos por nenhum instrumento. 

O foco deste catálogo é a Enfermagem Comunitária. Para a finalidade do mesmo, 
a Enfermagem Comunitária é considerada como equivalente à Enfermagem de Saúde 
Comunitária. Este catálogo é baseado na colaboração entre o ICN, o governo escocês e o 
NHS da Escócia. O conteúdo deste catálogo é partilhado mundialmente com enfermeiros 
para recolher os dados da prática de Enfermagem Comunitária dos registos de saúde de 
forma a avaliar e melhorar a qualidade. 
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VISÃO GLOBAL SOBRE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA

A Enfermagem Comunitária tem sido exercida desde o tempo de Florence 
Nightingale, sendo uma especialidade da Enfermagem que engloba uma mistura de 
cuidados de saúde primários (CSP) com Enfermagem de saúde pública (Mosby 2009). Os 
enfermeiros comunitários prestam cuidados ao indivíduo, à família e à comunidade, de 
forma a melhorar os cuidados de saúde da população como um todo. 

A Enfermagem Comunitária não está restrita à prestação de cuidados a um grupo 
com determinada idade ou um diagnóstico específico. Todos os tipos de clientes ou 
consumidores de cuidados de saúde podem beneficiar de programas de promoção e 
manutenção da saúde fornecidos através de serviços de Enfermagem Comunitária. 
Ultimamente, tem-se revelado necessário prestar mais atenção às influências sociais e 
ecológicas na prestação de programas de saúde compreensivos por parte dos enfermeiros 
comunitários (Mosby 2009). A ênfase dada pelos enfermeiros comunitários sobre a saúde 
da população traduz-se num aumento da consciencialização em termos de justiça social e 
do impacto da sociedade sobre a saúde individual, produzindo uma mudança de cuidados 
centrados no indivíduo para cuidados centrados na população e na comunidade (Stanhope 
et al. 2011).

 Por todo o mundo, são diferentes os papéis desempenhados pelos enfermeiros que 
se especializam em Saúde Comunitária. Alguns podem trabalhar dentro de contextos 
institucionais, tal como lares ou escolas; outros podem especializar-se em saúde pública 
e trabalhar com populações, em áreas como a saúde do migrante/refugiado ou em outras 
prioridades de saúde nacionais ou locais. 

A Enfermagem Comunitária é uma componente chave do sistema de prestação de 
saúde escocês. Os enfermeiros comunitários na Escócia estão a enfrentar desafios e 
tendências na saúde semelhantes aos que ocorrem mundialmente. Uma população que 
está a envelhecer rapidamente com necessidades de saúde complexas, uma maior ênfase 
na prevenção e intervenção precoce e pressões económicas que afetam a prestação de 
cuidados de saúde, requerendo que uma maior proporção dos cuidados de saúde e do 
apoio sejam prestados na comunidade. Ao mesmo tempo, as necessidades dos doentes 
e das famílias estão a mudar, na medida em que estes são cada vez mais participantes 
ativos nos seus cuidados e nos cuidados dos seus familiares. O modelo de prestação de 
cuidados na comunidade na Escócia enfatiza as necessidades dos utilizadores, ao invés das 
dos prestadores. Realça também a capacitação de doentes e cuidadores. 

A Enfermagem Comunitária é uma área vasta que inclui diversos papéis e contextos 
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para os enfermeiros. Este catálogo é baseado na prática dos enfermeiros na Escócia 
inseridos no NHS. Através da partilha de várias visões acerca da prática de Saúde 
Comunitária entre enfermeiros em todo o mundo, espera-se aprender uns com os outros 
e assim, melhorar os resultados para os nossos clientes e as nossas populações. 
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ENFERMAGEM COMUNITÁRIA NA ESCÓCIA

As equipas de Enfermagem Comunitária na Escócia têm a tradição de prestar uma 
vasta gama de serviços de qualidade, abrangendo o contínuo dos cuidados, a pessoas de 
todas as idades, às suas famílias e comunidades, em contextos tão diversos como ilhas 
remotas e cidades do interior. A Enfermagem Comunitária tem um papel distinto dentro 
da profissão de Enfermagem na Escócia e no Reino Unido. O Conselho de Enfermagem e 
Parteiras (NMC)3 do Reino Unido delineou padrões específicos para a formação e prática 
dos enfermeiros comunitários, sendo que os que cumprem esses critérios estão aptos a 
terem a sua qualificação comunitária registada no registo profissional do CEP. Isto significa 
que títulos como enfermeiro distrital e visitante de saúde são protegidos pela lei escocesa 
e, como tal, o âmbito do seu papel é definido, com os enfermeiros distritais a focarem-
-se na prestação de cuidados clínicos a pessoas no domicílio e na comunidade, enquanto 
os visitantes de saúde se focam na saúde pública e, em particular, nas necessidades 
de saúde de crianças mais novas. Têm-se desenvolvido outros papéis do enfermeiro 
especialista em Saúde Comunitária nos últimos anos e incluem Enfermagem de saúde 
mental comunitária, Enfermagem de clínica geral e Enfermagem pediátrica comunitária. 
O enfermeiro de família, cujo papel é mais genérico, foi introduzido na Escócia em 2002. 
Estes enfermeiros comunitários trabalham em equipas apoiadas por funcionários com 
qualificações vocacionais não registados, e juntamente com outros profissionais de saúde. 

O NHS da Escócia visa proporcionar cuidados de saúde com a melhor qualidade, 
centrados na pessoa, seguros e eficazes para os habitantes da Escócia. Tem ainda 
como objetivo ajudar as pessoas a manter e a melhorar a sua saúde, nomeadamente 
em comunidades desfavorecidas, assegurando um acesso local, melhor e mais rápido à 
saúde. As pessoas necessitam de serviços que correspondam à evolução do mundo em 
que vivemos e procuram melhorias no acesso, flexibilidade de pacotes de cuidados e 
mais escolha pessoal. Exemplos de como a política do governo escocês está a conduzir 
a mudanças incluem a alteração do equilíbrio de serviços predominantemente baseados 
no hospital para serviços mais personalizados ao domicílio e em contextos comunitários, 
e a mudança de ênfase da prevenção e tratamento para cuidados antecipatórios. Equipas 
de Enfermagem Comunitária são, consequentemente, pivôs para atingir estes objetivos e 
estão empenhados em explorar o seu potencial máximo no que refere a terem um papel 
essencial na melhoria da saúde e bem-estar das pessoas na Escócia, através da prestação 
de cuidados de saúde centrados na pessoa, seguros e eficazes, próximo do local onde as 
pessoas vivem e trabalham.

3 Nota de Tradutor: Conselho de Enfermagem e Parteiras (CEP) = Nursing and Midwifery Council 
(NMC)
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Para permitir que as equipas de Enfermagem Comunitária na Escócia possam ajudar 
as pessoas a atingirem as suas necessidades em saúde futuras, o governo escocês está a 
liderar uma agenda moderna que foca três grupos prioritários: crianças e jovens, trabalho 
e bem-estar, adultos e idosos. Um compromisso para com os primeiros anos de vida é 
fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Ao reduzirem-se as desigualdades 
na Saúde e Educação através de uma intervenção precoce, cada criança na Escócia 
pode vir a ter um começo de vida melhor. A relação positiva entre o trabalho e a saúde 
pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com incapacidades ou doenças crónicas. 
Melhorias sustentáveis na gestão das doenças crónicas também estão a ser apoiadas 
através da autogestão, gestão de problemas, gestão de cuidados e casos complexos. A 
remodelação dos cuidados aos idosos adiciona outra dimensão e depende de parcerias 
entre agências e organizações para permitir que serviços eficazes, flexíveis, sustentáveis e 
personalizados possam ser prestados. Embora os enfermeiros comunitários já contribuam 
significativamente para manter as pessoas em casa e para a melhoria da sua saúde e bem-
estar, existe potencial para um papel mais vasto. A disponibilização de boa informação 
é essencial para esta agenda. Um Censo de Enfermagem Comunitária e o Catálogo da 
CIPE® apoiam inteiramente o Programa de Modernização da Enfermagem Comunitária e 
o Programa Nacional de e-Saúde da Escócia. 
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ENQUADRAMENTO 

O objetivo dos registos de saúde é permitir cuidados centrados na pessoa, seguros 
e eficazes através da tomada de decisão clínica informada, comunicação e continuidade 
de cuidados. Ao serem extraídos, agregados, analisados e comparados, os dados 
contemplados pelos registos de saúde também poderão apoiar a melhoria e garantia de 
qualidade, alocação de recursos, planeamento de pessoal e criação de conhecimento. Os 
registos de saúde eletrónicos, que vão sendo cada vez mais utilizados em toda a Escócia 
para registar cuidados de Enfermagem, constituem-se como uma ferramenta de apoio à 
recolha e recuperação custo efetiva da informação necessária para sustentar todas estas 
utilizações quando se usa um conjunto de dados mínimos e terminologia padronizada. 
Como tal, para avançar neste sentido e fazer frente à lacuna de informação atual, foi 
encomendado pela Direção de Saúde Nacional Escocesa4 (SGHD) e pela Direção de 
Cuidados Primários, em parceria com a Direção do Diretor de Enfermagem e o Conselho 
de Administração de Enfermagem (ISD 2008), um Censo Nacional das Equipas de 
Enfermagem Comunitária, realizado em abril de 2008.

Como uma parte do conjunto de dados mínimos foi recolhida do censo, listas de 
referência foram desenvolvidas para permitir uma recolha de dados consistente e de 
elevada qualidade. Uma destas listas de referência descreveu as necessidades de saúde 
e os problemas dos utilizadores dos serviços de saúde enfrentados pelas equipas de 
Enfermagem Comunitária, assim como as intervenções prestadas pelas referidas equipas. 
O problema de Enfermagem ou a necessidade de saúde, bem como as listas de referência 
de intervenções, resultaram de várias fontes e foram validadas em workshops realizados 
com enfermeiros comunitários. Os conceitos destas listas foram aperfeiçoados através do 
feedback dos participantes no Censo. 

Depois de as listas de problemas de Enfermagem/necessidades de saúde e 
intervenções estarem completas, decidiu-se que os conceitos seriam aperfeiçoados pela 
equipa da CIPE®. O Catálogo da CIPE® para a Enfermagem Comunitária é o resultado 
deste trabalho. Embora esta seja uma matéria especializada, tem implicações importantes 
para todos os enfermeiros comunitários. Por esta razão, foi decidido que se desenvolveria 
uma ferramenta online de apoio ao envolvimento por parte dos enfermeiros comunitários 
especialistas.

Este projeto foi simultaneamente benéfico para o ICN e para a Escócia. Foram 

4 Nota de Tradutor: Direção de Saúde Nacional Escocesa = Scottish Government Health Directora-
te = (SGHD)
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realizados acréscimos à CIPE® para assegurar que representava os dados utilizados 
pelos enfermeiros na Escócia. Foram adicionados à CIPE® aproximadamente 243 novos 
diagnósticos de Enfermagem e conceitos de intervenção, de forma a representar os 
problemas de Enfermagem ou necessidades de saúde e intervenções para a Enfermagem 
Comunitária. Alguns exemplos de conceitos adicionados à CIPE® incluem: «ensinar 
massagem infantil», «avaliar continência intestinal», «lactação prejudicada» e «gerir estado 
de saúde após hospitalização». 

Adicionalmente, algumas melhorias foram feitas aos conceitos locais assim como 
à terminologia dos conjuntos de dados mínimos devido a este projeto. Por exemplo, 
«necessidades do cuidador» era inicialmente mapeado como «papel de cuidador 
comprometido» e foi alargado para «capacidade para prestar cuidados comprometida» 
e «risco de capacidade comprometida para prestar cuidados» para melhor refletir os 
problemas atuais e potenciais ou as necessidades de saúde. As alterações feitas aos 
conceitos escoceses visam colocar os conceitos dos conjuntos de dados em conformidade 
com as normas internacionais de terminologia e melhor refletir o trabalho dos enfermeiros 
comunitários. 

Através da padronização da representação da prática de Enfermagem podemos 
assegurar que a sua contribuição para a prestação de cuidados de saúde com qualidade 
às pessoas, suas famílias e comunidades é visível e pode ser comunicada aos membros 
apropriados da equipa de saúde. Podemos também utilizar de forma mais eficiente os 
sistemas de informação clínica para apoiar a gestão de conhecimento, melhoria contínua 
da qualidade, utilização eficaz de recursos e criação de conhecimento.
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OBJETIVOS

São objetivos do presente catálogo facilitar a: 

•	 Documentação da prática de Enfermagem por parte de enfermeiros comunitários 
dentro no registo eletrónico de doentes;

•	 Comunicação consistente e significativa dentro da disciplina de Enfermagem e 
noutras profissões;

•	 Articulação da prática de Enfermagem Comunitária; 
•	 Descrição, comparação e reutilização dos dados por parte dos enfermeiros 

comunitários na Escócia e noutros países; 
•	 Recolha de dados de Enfermagem comparáveis para avaliar a qualidade dos 

cuidados e para direcionar a política.

Utilizando o enquadramento do catálogo da CIPE® (ICN 2008), os clientes da 
Enfermagem de Saúde Comunitária incluem doentes, famílias e grupos na comunidade. 
Este Catálogo da CIPE® foca-se especificamente nas prioridades de saúde da Saúde 
Comunitária, um serviço e especialidade de Enfermagem com importância mundial.
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DECLARAÇÕES DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA

Este capítulo preenche uma necessidade prática através da listagem de declarações 
CIPE® para diagnósticos, resultados e intervenções para a Enfermagem Comunitária. A 
lista fornecida abaixo visa ser compreensiva, mas entende-se que esta lista não esgota 
o domínio. As declarações destinam-se apenas a ser exemplos, não se destinando 
a ser prescrições para a prática. Os catálogos não podem substituir o juízo clínico do 
enfermeiro.

As declarações foram organizadas num enquadramento pelo grupo de enfermeiros de 
Saúde Comunitária escoceses. Estas categorias incluem: Avaliação (apenas intervenções), 
Cuidados bexiga/intestino, Gestão de cuidados, cuidadores, Assuntos emocionais/
psicológicos, Equipamentos (apenas intervenções), Cuidados familiares, Promoção 
de saúde, Desenvolvimento infantil/criança, Gestão de condição crónica, Medicação, 
Mobilidade, Nutrição/Fluídos, Cuidados pessoais, Gravidez/Pós-natal, Procedimentos, 
Gestão de risco, Cuidados com a pele/feridas, Circunstâncias sociais, Gestão de sintomas 
e Ensino.

Os diagnósticos e resultados de Enfermagem estão listados por ordem alfabética sob 
cada categoria. Na CIPE®, os diagnósticos de Enfermagem podem incluir uma condição 
positiva ou um problema de um cliente. Os resultados de Enfermagem são a medida ou 
estado de um diagnóstico de Enfermagem em períodos de tempo após uma intervenção 
de Enfermagem (ICN 2008). Neste catálogo, as declarações de resultado estão listadas 
debaixo do título «Diagnósticos e Resultados para Enfermagem Comunitária». Estas 
declarações seriam documentadas no registo de saúde do cliente de acordo com a 
forma que estão habituados na prática. Por exemplo, «amamentação eficaz» poderá ser 
identificada tanto como um diagnóstico ou como uma declaração de resultado.  

As intervenções de Enfermagem também se encontram listadas por ordem alfabética 
por baixo de cada categoria. As intervenções não são necessariamente exclusivas a uma 
categoria. Da mesma forma, os diagnósticos e as intervenções podem estar em categorias 
diferentes para o cliente. 
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Tabela 1. Diagnósticos e Resultados para Enfermagem Comunitária

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS BEXIGA/INTESTINO

*Autocuidado comprometido para eliminação intestinal

Capacidade comprometida para gerir cateter urinário

Capacidade comprometida para gerir cuidados a nefrostomia 

Capacidade comprometida para gerir cuidados ao estoma

Capacidade comprometida para gerir dispositivo de continência

Diarreia

Incontinência intestinal

Incontinência urinária

Infeção do trato urinário

Obstipação

*Retenção urinária parcial

*Retenção urinária total

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE CUIDADOS

Crise de saúde aguda

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADORES

Capacidade comprometida para cuidar

Problema de continuidade de cuidados

Risco de capacidade comprometida para cuidar

Risco para stress do cuidador

Stress do cuidador

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA ASSUNTOS
EMOCIONAIS/PSICOLÓGICOS

Comportamento autodestrutivo

Comportamento negativo

Comunicação comprometida

Depressão pós-parto

Estado psicológico eficaz

Estado psicológico comprometido

Imagem corporal alterada

Problema emocional

*Processo de pensamento distorcido durante o período pós-parto

Risco para depressão pós-parto 

Tristeza disfuncional

Tristeza normal

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS FAMILIARES

Falta de apoio familiar

Falta de apoio social

Problema de emprego

Problema relacional

Processo familiar comprometido

Risco de coping familiar comprometido

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Abuso de álcool

Abuso de drogas

Abuso de tabaco

Adesão às medidas de segurança

*Capacidade para realizar a manutenção de saúde durante o período pré-natal

*Capacidade para realizar a manutenção de saúde no pós-parto

Capacidade comprometida para gerir regime de exercício

Capacidade comprometida para gerir regime dietético

Comportamento sexual eficaz

Comportamento sexual problemático

Falta de conhecimento de comportamento sexual

Falta de conhecimento de higiene oral

Falta de conhecimento do regime de exercício

Falta de conhecimento do regime dietético 

Higiene oral ineficaz

Manutenção da saúde durante o período pós-parto

Manutenção de saúde comprometida

* Manutenção de saúde comprometida durante o período pós-parto

* Manutenção de saúde comprometida durante o período pré-natal

Não adesão às medidas de segurança

*Pressão arterial elevada alterada

*Pressão arterial baixa alterada

Risco de doença

Risco de ferimento ambiental

*Visão do adulto comprometida

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA DESENVOLVIMENTO
INFANTIL/CRIANÇA 

Adesão ao regime de vacinação 

Amamentação eficaz

Amamentação comprometida

Comportamento alimentar infantil comprometido

*Comportamento negativo da criança

*Comunicação da criança comprometida

*Défice auditivo da criança

Défice de crescimento

Desenvolvimento da criança eficaz

Desenvolvimento da criança comprometido

Desenvolvimento infantil comprometido

*Estado fisiológico da criança comprometido

*Estado fisiológico infantil comprometido

*Estado psicológico da criança comprometido

Falta de conhecimento sobre a amamentação

Falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança 

Não adesão ao regime de vacinação

Risco de desenvolvimento da criança comprometido



21

C
at

ál
og

o 
da

 C
IP

E®

Risco de desenvolvimento Infantil comprometido

*Risco de ferimento da criança

*Visão da criança comprometida

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DA CONDIÇÃO CRÓNICA

*Aceitação de estado de saúde crónico comprometido

*Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso de insulina

Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso

Capacidade comprometida para gerir regime de diálise peritoneal

Capacidade comprometida para gerir regime

Capacidade comprometida para monitorizar doença

*Falta de conhecimento sobre doença crónica

Falta de conhecimento de regime de diálise peritoneal

*Falta de controlo dos sintomas da diabetes

*Risco de resposta negativa à terapia com medicação anticoagulante

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA MEDICAÇÃO

Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso

*Deglutição de medicação comprometida

Efeitos secundários de medicação

Não adesão à medicação

Resposta eficaz à medicação

Resposta negativa à medicação

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA MOBILIDADE

Mobilidade comprometida

*Queda no passado

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA NUTRIÇÃO/FLUÍDOS

Capacidade de alimentar-se comprometida

Falta de apetite 

Incapacidade para preparar comida

Ingestão de líquidos comprometida

Ingestão nutricional comprometida

Resposta eficaz à nutrição entérica

Resposta negativa à nutrição entérica

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA AUTOCUIDADO

Capacidade de arranjar-se comprometido

Capacidade de banho comprometida

Capacidade de cuidar da casa comprometida

Capacidade de uso do sanitário comprometida

Capacidade de vestir comprometida

Défice de autocuidado

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GRAVIDEZ/PÓS-NATAL

Ingurgitamento mamário

Lactação comprometida

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA PROCEDIMENTOS

*Ferida simples
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Problema de cerúmen

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE RISCO

Abuso de crianças

Abuso de idosos

*Alergia – complexa

*Alergia – simples

Ferimento por abuso

*Problema de segurança ambiental no domicílio

*Risco de abuso de adulto

Risco de abuso de criança

Risco de abuso de idoso

Risco de anafilaxia

Risco de infeção

*Risco de negligência de adulto

Risco de negligência de criança

Risco de negligência de idoso

Risco de morte súbita infantil

Risco de queda

*Segurança ambiental no domicílio eficaz

Violência doméstica

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS DA PELE/FERIDA

Edema exsudativo

Edema linfático

Ferida cirúrgica

Ferida diabética

Ferida maligna

Ferida por queimadura

Ferida traumática

Integridade da pele comprometida

Risco de úlcera de pressão

*Úlcera arterial da perna 

*Úlcera do pé

*Úlcera de perna

Úlcera de pressão

*Úlcera venosa da perna

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS

Falta de suporte social

Incapacidade para realizar autocuidado

Isolamento social

Problemas de habitação

Problemas financeiros

Rendimento inadequado

Vinculação à casa

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE SINTOMAS
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Ansiedade

Confusão aguda

Confusão crónica 

Convulsão

Deglutir comprometido

Desidratação

Desorientação

Disfasia

Dispneia

Dor

Edema periférico

Fadiga

Fraqueza

Inflamação

Memória comprometida

Morte digna

Náusea

Perfusão tecidular periférica comprometida

Privação de sono

Risco para infeção ocular

Sibilância

Vómitos

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA ENSINO

Falta de conhecimento

*Falta de conhecimento do cuidador

*Estes são conceitos pós-coordenação.

Tabela 2. Intervenções para Enfermagem Comunitária

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA AVALIAÇÃO

Avaliar durante o encontro

Avaliar na admissão

Avaliar necessidades de saúde e de cuidados sociais

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS BEXIGA/INTESTINO 

Avaliar continência intestinal

Avaliar continência urinária

Cateterizar bexiga urinária

Cuidar da nefrostomia

Cuidar do cateter urinário

Cuidar do estoma

Ensinar acerca de cuidar a nefrostomia

Ensinar acerca de cuidar a estoma
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Ensinar autocateterização

Gerir encoprese

Gerir enurese

Gerir incontinência urinária

Gerir padrão de eliminação intestinal

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE CUIDADOS

Assistir cuidador

Avaliar plano de cuidados

*Colaborar com serviço jurídico acerca da criança

Consultar cuidador

Coordenar plano de cuidados

Gerir crise

Gerir estado de saúde após hospitalização

Gerir resposta negativa à situação

Planeamento de alta

Referenciar aos cuidados

Referenciar aos serviços

Verificar identidade do doente

Verificar óbito

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADORES

Apoiar cuidador

Avaliar cuidador

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA ASSUNTOS EMOCIONAIS/PSICOLÓGICOS

Aconselhar doente

Assistir no controlo da raiva

Avaliar apoio emocional

*Avaliar necessidade para cadeira de rodas

Ensinar acerca do padrão de sono

Gerir ansiedade

Gerir comportamento negativo

Gerir emoções negativas

Gerir tristeza

Promover estado psicológico

Providenciar apoio emocional

Providenciar material instrutivo

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

Ensinar acerca do dispositivo

Gerir dispositivo

Providenciar transporte de dispositivos

Verificar segurança de dispositivo

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS FAMILIARES

Aconselhar sobre serviço de emprego

Apoiar coping familiar

Apoiar família
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Avaliar processo familiar

Ensinar sobre parentalidade eficaz

Providenciar apoio para violência doméstica

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE

Aconselhar acerca do uso de álcool

Aconselhar acerca do uso de drogas

Aconselhar acerca do uso do tabaco

Administrar vacina

Encaminhar para serviço de planeamento familiar

Ensinar acerca da vacinação

Ensinar acerca de comportamento sexual

Ensinar acerca de exercício

Ensinar acerca de infestação por piolhos

Ensinar acerca de peso eficaz

Ensinar acerca de planeamento familiar

Ensinar acerca de reabilitação cardíaca

Ensinar acerca de saúde do viajante

Ensinar medidas de segurança

Promover comportamento de manutenção de saúde

Promover higiene

Promover higiene oral

Providenciar terapia de cessação tabágica

Rastrear doente

Recolher células cervicais

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL/CRIANÇA

Apoiar a amamentação

Apoiar cuidador durante desmame

Apoiar cuidador durante uso do sanitário

*Avaliar capacidade da criança para comunicar através da fala

Avaliar desenvolvimento da criança

*Ensinar acerca do padrão alimentar infantil

*Ensinar acerca do padrão de sono da criança

Ensinar cuidador acerca de desmame

Ensinar cuidador acerca de uso do sanitário

Ensinar massagem infantil

Implementar horário de vacinação

Massagem infantil

Monitorizar altura

Monitorizar peso

Promover desenvolvimento da criança

Providenciar serviço de promoção de saúde para desenvolvimento da criança

*Rastrear audição da criança

Rastrear desenvolvimento da criança

Rastrear desenvolvimento infantil
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*Rastrear visão da criança

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE CONDIÇÃO CRÓNICA

Administrar insulina

*Administrar vitamina B12 por injeção

Apoiar capacidade de gerir regime

*Avaliar regime de tratamento de demência

*Avaliar regime de tratamento de diabetes

Cuidados à traqueostomia

Gerir doença crónica

Gerir oxigenoterapia

Gerir terapia anticoagulante

Manter via aérea

Monitorizar glucose no sangue

Monitorizar resultados laboratoriais

Monitorizar pressão arterial

Promover autocuidado

Verificar técnica de inalação

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA MEDICAÇÃO

Administrar medicação

*Administrar medicação via auricular

*Administrar medicação via dispositivo de infusão

*Administrar medicação via gastrointestinal

*Administrar medicação via inalatória

*Administrar medicação via intramuscular

*Administrar medicação via intratecal

*Administrar medicação via intravenosa

*Administrar medicação via ocular

*Administrar medicação via oral

*Administrar medicação via retal

*Administrar medicação via subcutânea

*Administrar medicação via tópica

*Administrar medicação via transdérmica

*Administrar medicação via vaginal

Gerir cateter central

Gerir regime terapêutico

*Prescrição de medicação por enfermeiro

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA MOBILIDADE

Avaliar padrão de mobilidade

Transferir doente

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA NUTRIÇÃO/FLUÍDOS

Administrar fluidoterapia

Avaliar estado nutricional

Gerir alimentação entérica

Gerir alimentação parentérica
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Ensinar acerca de ingestão de fluídos

Ensinar acerca de necessidades dietéticas

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS PESSOAIS

Assistir na higiene

Cuidados oculares

Cuidados orais

Cuidar da pele

Vestir doente

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GRAVIDEZ/PÓS-NATAL

Gerir cuidados pós-parto

Gerir cuidados pré-natal

Ensinar sobre cuidados mamários durante período pós-parto

Ensinar sobre cuidados mamários durante período pré-natal

*Promover parentalidade eficaz durante período recém-nascido

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS

*Assistir cirurgião durante cirurgia simples

Avaliar fluxo sanguíneo arterial através de ecografia

Avaliar perfusão tecidular

Avaliar retenção urinária com ecografia

Exame físico

*Exame físico do sistema cardiovascular

*Exame físico do sistema respiratório

*Lavar cerúmen com seringa

Monitorizar saturação sanguínea de oxigénio utilizando oxímetro de pulso

Monitorizar sinais vitais

Monitorizar temperatura corporal

Pesar doente

Realizar colheita

*Realizar colheita de sangue

Testes de diagnóstico

*Testes de diagnóstico utilizando dispositivo respiratório

*Testes de diagnóstico utilizando monitor cardíaco

*Tratar ferida simples

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GERIR RISCO

Avaliar risco de quedas

Avaliar risco de depressão pós-parto

Avaliar risco de úlcera de pressão

Avaliar risco de lesão por transferência

Avaliar risco de lesão do cuidador por transferência 

Ensinar sobre segurança no domicílio

Gerir depressão pós-parto

*Gestão de processo de coping do adulto comprometida

Vigiar abuso infantil

Vigiar coping familiar comprometido
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DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS À PELE/FERIDA

Aplicar meias elásticas

Aplicar penso compressivo

Avaliar cuidados à pele

Avaliar ferida

Cuidar de ferida maligna

Cuidar de ferida traumática

Cuidar de local de dispositivo invasivo

*Cuidar de úlcera de pé

*Cuidar de úlcera de perna

Cuidar de úlceras de pressão

Cuidar de úlcera diabética

Ensinar acerca de autocuidado da pele

Ensinar acerca de cuidar de feridas

Ensinar acerca de cicatrização de feridas

Implementar terapia de compressão

Prestar cuidados cirúrgicos à ferida

Prevenir úlceras de pressão

Remover agrafos da ferida

Remover pontos de sutura

Suturar ferida

Tratamento de verruga

Tratar condição de pele

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS

Aconselhar acerca de alojamento

Avaliar apoio social

Avaliar capacidade para preparar alimentos

Avaliar condição de alojamento

Encaminhar para serviço de alojamento

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE SINTOMAS

Gerir dor

Gerir sintomas

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA ENSINOS

Ensinar cuidador

Ensinar doente

* Estes são conceitos pós-coordenação.
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UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Quando os enfermeiros integram a CIPE® na sua prática e na prestação de cuidados 
aos clientes, os catálogos podem fornecer conteúdo e informação acerca de uma 
especialidade de saúde, como por exemplo, a Enfermagem Comunitária. O conjunto de 
declarações de diagnósticos, resultados e intervenções podem ser utilizados como um 
ponto de partida para a documentação em Enfermagem refletir a prática de Enfermagem 
dentro de uma especialidade. O contexto de prestação de cuidados e o ambiente irá 
influenciar a relevância das declarações e determinar a necessidade de desenvolver 
declarações CIPE® adicionais. Os utilizadores habitualmente aperfeiçoam as declarações 
de diagnóstico, intervenções e de resultados (i.e. através da adição de qualificadores) para 
que tenham uma utilização mais apropriada no local de prestação de cuidados. 

O Anexo A é o «Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Diagnósticos 
e Resultados». O Anexo B é o «Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: 
Intervenções». Irá notar que estas listas também incluem vários conceitos e códigos 
pós-coordenação. Quando um diagnóstico ou intervenção incluía uma parte específica 
do corpo (i.e. perna), via (i.e. intravenoso), cliente (i.e. criança), ou necessitava de um 
modificador (i.e. simples, complexo), decidiu-se pela pós-coordenação desses conceitos. 
Por exemplo, Úlcera Venosa de Perna é um conceito pós-coordenado, pelo que necessita 
de dois códigos: Úlcera Venosa (10030100) e Perna (10011298).

Os enfermeiros e programadores de sistemas de informação de saúde que utilizam 
CIPE® apoiam a necessidade de catálogos ou subconjuntos de declarações CIPE® como 
uma forma de gerir o conteúdo extenso do domínio de Enfermagem e facilitar a utilização 
de CIPE® em aplicações. As «Guidelines para Desenvolvimento do Catálogo da CIPE®» (ICN 
2008) podem também fornecer indicações para adaptar este catálogo no seu contexto. 

Os catálogos da CIPE® estão disponíveis na e-Loja do ICN (www.icn.ch/eShop.html). 
Os conjuntos de dados para todos os catálogos publicados, incluindo o Catalogo de 
Enfermagem Comunitária, estão disponíveis no site CIPE® C-Space website: http://CIPE.
clinicaltemplates.org. 

Estamos interessados em ouvir qualquer pessoa que utiliza um catálogo da CIPE®. 
O seu feedback é muito útil para o desenvolvimento contínuo da CIPE®. Se tiver algum 
feedback sobre o catálogo, opinião sobre a sua utilidade na prática, ou recomendações 
para acréscimos ou melhorias, por favor registe-se em: http://CIPE.clinicaltemplates.
org/. Coloque comentários em: http://CIPE.clinicaltemplates.org/ct_groups/scottish-
community-nursing-census/ ou envie um e-mail para a Amy Amherdt, ICN e-Saúde, 
aamherdt@uwm.edu.
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RECOMENDAÇÕES E RESUMO

Um catálogo da CIPE® tem como objetivo apoiar a utilização e a aplicação da CIPE® 
na prática. O desenvolvimento de planos de cuidados de Enfermagem, documentação da 
prestação de cuidados e investigação futura pode ser sustentada pela implementação da 
CIPE® para auxiliar na documentação, armazenamento e recuperação de dados de saúde 
nos sistemas de informação em saúde. 

Um número de ações foram identificadas para assegurar o uso e o desenvolvimento 
contínuo do Catálogo da CIPE® para Enfermagem Comunitária e incluem: 

•	 Adoção do catálogo como um «Padrão e-Saúde Nacional Escócia recomendado 
pelo NHS» para promover a integração em futuros sistemas e-Saúde na 
Escócia;

•	 Atualização contínua do catálogo para assegurar a sua utilidade, relevância e 
qualidade contínua e para apoiar os modelos de saúde futuros e a Enfermagem 
Comunitária;

•	 Promoção de consciência da terminologia de Enfermagem no ensino de 
Enfermagem pré e pós-registo;

•	 Validação do catálogo noutra cultura ou país.
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Anexo A – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Diagnósticos e 
Resultados

Diagnósticos e resultados 
para a Enfermagem

Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de
 preferência CIPE®

Código CIPE®

pós-
coordenado

Conceito 
CIPE® pós-
coordenado

Abuso infantil atual 10029744 Abuso infantil   

Atraso de desenvolvimento 
atual 10023287 Desenvolvimento infantil 

prejudicado   

Depressão pós-parto atual 10029771 Depressão pós-parto   

Confusão aguda 10000449 Confusão aguda   

Crise de saúde aguda 10029684 Crise de saúde aguda   

Adesão ao esquema de 
vacinação 10030185 Adesão ao esquema de 

vacinação   

Adesão às medidas de 
segurança 10030214 Adesão às medidas de 

segurança   

Uso indevido de álcool 10022234 Abuso de álcool   

Alergia – complexo 10029697 Alergia 10023583 Complexo

Alergia - simples 10029697 Alergia 10024061 Simples

Anorexia 10033399 Falta de apetite   

Ansiedade 10000477 Ansiedade   

Úlcera de perna arterial 10029700 Úlcera arterial 10011298 Perna

Com risco de queda 10015122 Risco de queda   

Com risco de úlcera de 
pressão 10027337 Risco de úlcera de 

pressão   

Espectro autístico 10023294 Desenvolvimento da 
criança comprometido   

Bebé com alimentação pobre 10001196
Comportamento 
alimentar infantil 
comprometido

  

Questões comportamentais 10029716 Comportamento 
negativo   

Problemas no luto 10001183 Tristeza disfuncional   

Colapso na prestação de 
cuidados 10029759 Continuidade de 

cuidados comprometida   

Ingurgitamento mamário 10029728 Ingurgitamento mamário   

Necessidade de promoção 
de amamentação 10001411 Amamentação positiva   

Necessidade de apoio à 
amamentação 10001098 Padrão de amamentação 

comprometido   

Falta de ar 10029433 Dispneia   

Ferida por queimadura 10029737 Ferida por queimadura   

Prevenção de cancro 10032386 Risco de doença   

Stress do cuidador 10027773 Stress do cuidador   
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Diagnósticos e resultados 
para a Enfermagem

Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de
 preferência CIPE®

Código CIPE®

pós-
coordenado

Conceito 
CIPE® pós-
coordenado

Défice de conhecimento do 
cuidador 10000837 Falta de conhecimento 10003958 Cuidador

Comportamento desafiante 10029716 Comportamento 
negativo 10004266 Criança

Alterações da imagem 
corporal 10001079 Imagem corporal 

perturbada   

Questões comportamentais 
da criança 10029716 Comportamento 

negativo 10004266 Criança

Dificuldades de comunicação 
da criança 10023370 Comunicação 

comprometida 10004266 Criança

Problema de bem-estar 
emocional da criança 10028754 Estado psicológico 

comprometido 10004266 Criança

Questões de bem-estar físico 
da criança 10030035 Estado psicológico 

comprometido 10004266 Criança

Confusão crónica 10000522 Confusão crónica   

Dificuldades de comunicação 10023370 Comunicação 
comprometida   

Obstipação 10000567 Obstipação   

Diálise peritoneal contínua 
em ambulatório 10029582

Capacidade de gestão 
da diálise peritoneal 
comprometida

  

Suporte de vida diário 10000925 Cuidado doméstico 
comprometido   

Desidratação 10025808 Desidratação   

Ferida diabética 10029785 Ferida diabética   

Diarreia 10000630 Diarreia   

Abuso doméstico 10029792 Violência doméstica   

Uso indevido de drogas 10022425 Abuso de drogas   

Disfasia 10029802 Disfasia   

Desenvolvimento infantil 
eficaz 10030222 Desenvolvimento infantil 

eficaz   

Saúde e bem-estar eficaz no 
período pós-natal 10023452 Capacidade de realizar 

manutenção em saúde 10025906 Período
pós-natal

Saúde e bem-estar eficaz na 
gravidez 10023452 Capacidade de realizar 

manutenção em saúde 10025910 Período
pré-natal

Segurança doméstica eficaz 10030233 Segurança ambiental 
eficaz 10009030 Domicílio

Função sexual eficaz 10028187 Comportamento sexual 
eficaz   

Abuso de idoso 10029825 Abuso de idoso   

Carência emocional 10029839 Problema emocional   

Problemas laborais 10029841 Problemas laborais   

Doença terminal 10005967 Morte digna   

Incontinência fecal 10027718 Incontinência intestinal   
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Código 
CIPE®

Conceito de
 preferência CIPE®

Código CIPE®

pós-
coordenado

Conceito 
CIPE® pós-
coordenado

Défice de crescimento 10022898 Défice de crescimento   

Questões familiares 10023078 Processo familiar 
comprometido   

Cansaço 10000695 Cansaço   

Problemas financeiros 10029860 Problemas financeiros   

Úlcera de pé 10030090 Úlcera 10008155 Pé

Necessidades auditivas 10022544 Défice auditivo 10004266 Criança

Hipertensão arterial 10022954 Hipertensão arterial 10009007 Elevado

História de quedas 10029405 Queda 10014113 Passado

Questões de segurança 
do lar 10029856 Problema de segurança 

ambiental 10009030 Domicílio

Vinculação ao domicílio 10029887 Vinculação ao domicílio   

Questões de alojamento 10029904 Problema de alojamento   

Cerúmen impactado 10029818 Problema de cerúmen   

Capacidade de cuidar 
comprometida 10029621 Capacidade de cuidar 

comprometida   

Desenvolvimento infantil 
comprometido 10023294 Desenvolvimento infantil 

comprometido   

Circulação comprometida 10026709 Perfusão tecidular 
periférica comprometida   

Saúde e bem-estar 
comprometido no período 
pós-natal

10000918 Manutenção de saúde 
comprometida 10025906 Período

pós-parto

Saúde e bem-estar 
comprometido na gravidez 10000918 Manutenção de saúde 

comprometida 10025910 Período
pré-natal

Memória comprometida 10001203 Memória comprometida   

Orientação comprometida 10001235 Desorientação   

Capacidade de alimentar-se 
comprometida 10000973

Capacidade de 
alimentar-se 
comprometida

  

Comprometimento/ 
anormalidade infantil 10030035 Estado fisiológico 

comprometido 10010060 Infantil

Incapacidade de banhar-se 10000956 Capacidade de banhar-
-se comprometida   

Incapacidade de cuidar de 
nefrostomia 10029576

Capacidade de 
gestão de cuidados 
com nefrostomia 
comprometida

  

Incapacidade de cuidar de 
estoma 10029595

Capacidade de gestão 
de cuidados com estoma 
comprometida

  

Incapacidade de lidar com 
ajudas de continência 10029569

Capacidade de 
gestão de dispositivos 
de continência 
comprometida
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Conceito 
CIPE® pós-
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Incapacidade de vestir-se 10027578 Capacidade de vestir-se 
comprometida   

Incapacidade de esvaziar 
intestino autonomamente 10023410 Défice de autocuidado 10005628 Defecação

Incapacidade de arranjar-se 10029632 Capacidade de arranjar-
-se comprometida   

Incapacidade de gerir dieta 10022592
Capacidade de gestão 
de regime dietético 
comprometida

  

Incapacidade de gerir 
exercício 10022603

Capacidade de gestão 
de regime de exercício 
comprometida

  

Incapacidade de gerir regime 
de cateter urinário 10029609

Capacidade de gestão 
de cateter urinário 
comprometida 

  

Incapacidade para realizar 
manutenção de saúde 10000918 Manutenção de saúde 

comprometida   

Incapacidade de preparar 
refeições 10029650

Capacidade de 
preparação de refeições 
comprometida

  

Incapacidade para deglutir 
medicação 10001033 Deglutição 

comprometida 10011866 Medicação

Incapacidade de usar 
sanitário 10000994 Uso de sanitário 

comprometido   

Rendimento inadequado 10022563 Rendimento inadequado   

Esvaziamento vesical 
incompleto 10034654 Retenção urinária 10014081 Parcial

Técnica inalatória incorreta 10022635
Capacidade de gestão 
de regime terapêutica 
comprometida 

  

Inflamação 10029927 Inflamação   

Falta de aceitação de 
condição de vida prolongada 10029480 Aceitação de estado de 

saúde comprometida 10004395 Crónico

Falta de apoio comunitário 10022753 Falta de apoio social   

Falta de apoio familiar 10022473 Falta de apoio familiar   

Falta de conhecimento sobre 
amamentação 10029958 Falta de conhecimento 

sobre amamentação   

Falta de conhecimento sobre 
dieta 10021939 Falta de conhecimento 

sobre regime dietético   

Falta de conhecimento sobre 
exercício 10022585 Défice de conhecimento 

sobre exercício   

Falta de conhecimento sobre 
desenvolvimento infantil 10029962

Falta de conhecimento 
sobre desenvolvimento 
infantil

  

Falta de conhecimento sobre 
diálise peritoneal contínua 10029989

Falta de conhecimento 
sobre diálise peritoneal 
contínua

  

Falta de conhecimento sobre 
condição crónica 10021994 Falta de conhecimento 

sobre a doença 10004395 Crónico
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Falta de conhecimento sobre 
higiene oral 10029970 Falta de conhecimento 

sobre higiene oral   

Falta de conhecimento sobre 
função sexual 10029991 Falta de conhecimento 

sobre função sexual   

Úlcera de perna 10030090 Úlcera 10011298 Perna

Vive sozinho 10022753 Falta de apoio social   

Perda de independência 10023410 Défice de autocuidado   

Pressão arterial baixa 10022954 Pressão arterial alterada 10011438 Baixo

Linfedema 10030003 Edema linfático   

Ferida maligna 10030019 Ferida maligna   

Efeitos secundários de 
medicação 10022626 Efeitos secundários de 

medicação   

Saúde e bem-estar mental 10028662 Estado psicológico eficaz   

Problema de saúde e bem-
estar mental 10028754 Estado psicológico 

comprometido   

Lesão menor 10029936 Lesão 10024061 Simples

Úlcera de perna mista 
venosa e arterial

10030100;
10029700 Úlcera venosa e úlcera 10011298 Perna

Náusea 10000859 Náusea   

Resposta negativa à 
alimentação artificial 10033415 Resposta negativa à 

nutrição entérica   

Resposta negativa à 
medicação 10033381 Resposta negativa à 

medicação   

Cuidados à nefrostomia 10032150 Cuidados à nefrostomia   

Lesão não-acidental 10029678 Lesão por abuso   

Não-adesão ao esquema 
vacinal 10030026 Não-adesão ao regime 

de vacinação   

Não-adesão às medidas de 
segurança 10022140 Não-adesão às medidas 

de segurança   

Luto normal 10022345 Tristeza   

Toma de terapia 
anticoagulante 10022977 Risco de resposta 

negativa à medicação 10030464 Terapia 
anticoagulante

Problema de higiene oral 10029645 Higiene oral ineficaz   

Obesidade 10027300 Obesidade   

Dor 10023130 Dor   

Défice de conhecimento 
doente/cliente 10000837 Falta de conhecimento   

Edema periférico 10027482 Edema periférico   

Baixa adesão à medicação 10021682 Não adesão à 
terapêutica   

Ingestão nutricional 
inadequada 10023009 Ingestão nutricional 

comprometida   
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Conceito 
CIPE® pós-
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Diabetes mal controlada 10029286 Falta de controlo de 
sintomas 10005876 Diabetes

Resposta positiva à 
alimentação artificial 10033427 Resposta eficaz à 

nutrição entérica   

Resposta positiva à 
medicação 10028670 Resposta eficaz à 

medicação   

Potencial para depressão 
pós-natal 10032338 Risco de depressão 

pós-parto   

Úlceras de pressão 10025798 Úlceras de pressão   

Problemas com lactação 10029943 Lactação comprometida   

Psicose puerperal 10000669 Processo de 
pensamento distorcido 10025906 Período

pós-parto

Ingestão de fluídos reduzida 10029873 Ingestão de fluídos 
comprometida   

Mobilidade reduzida 10001219 Mobilidade 
comprometida   

Dificuldades de 
relacionamento 10030057 Problema de 

relacionamento   

Retenção de urina 10034654 Retenção urinária 10019876 Total

Risco de abuso de adulto 10032289 Risco de abuso 10001889 Adulto

Risco de anafilaxia 10032291 Risco de anafilaxia   

Risco de stress do cuidador 10027787 Risco de stress do 
cuidador   

Risco de abuso de criança 10032301 Risco de abuso de 
criança   

Risco de questões de 
segurança infantil 10015146 Risco de lesão 10004266 Criança

Risco de doença 10032386 Risco de doença   

Risco de abuso de idoso 10032340 Risco de abuso de idoso   

Risco de capacidade de 
cuidar comprometida 10032270 Risco de capacidade de 

cuidar comprometida   

Risco de desenvolvimento da 
criança comprometido 10032317

Risco de 
desenvolvimento da 
criança comprometido

  

Risco de desenvolvimento 
infantil comprometido 10033375

Risco de 
desenvolvimento infantil 
comprometido

  

Risco de infeção 10015133 Risco de infeção   

Segurança na estrada 10032355 Risco de lesão ambiental   

Convulsões 10029763 Convulsões   

Capacidade de autocuidado 
comprometido 10023410 Défice de autocuidado   

Automutilação 10027424 Comportamento 
autodestrutivo   
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CIPE® pós-
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Autogestão 10000885 Capacidade de gestão de 
regime comprometida   

Problema de função sexual 10001274 Comportamento sexual 
problemático   

Problemas de pele 10001290 Integridade da pele 
comprometida   

Privação de sono 10027226 Privação de sono   

Isolamento social 10001647 Isolamento social   

Olho pegajoso 10032372 Risco de infeção ocular   

Prevenção de síndrome de 
morte súbita infantil 10015339 Risco de morte súbita 

infantil   

Segurança solar 10032386 Risco de doença   

Ferida cirúrgica 10023148 Ferida cirúrgica   

Dificuldades em deglutir 10001033 Deglutição 
comprometida   

Uso de tabaco 10022247 Abuso de tabaco   

Ferida traumática 10030088 Ferida traumática   

Incapacidade de 
administração de insulina 
autonomamente

10022635
Capacidade de gestão 
de regime terapêutico 
comprometida

10010400 Insulina

Incapacidade de autogerir 
monitorização da doença 10029613

Capacidade de 
monitorização de 
doença comprometida

  

Incapacidade de toma de 
medicação autonomamente 10022635

Capacidade prejudicada 
para gerir regime 
terapêutico

  

Baixo peso 10027316 Baixo peso   

Incontinência urinária 10025686 Incontinência urinária   

Infeção do trato urinário 10029915 Infeção do trato urinário   

Úlcera venosa da perna 10030100 Úlcera venosa 10011298 Perna

Necessidades de visão 10022748 Visão comprometida 10004266
10001899 

Criança
Adulto

Vómitos 10025981 Vómitos   

Adulto vulnerável 10033436 Risco de negligência 10001889 Adulto

Criança vulnerável 10033470 Risco de negligência 
infantil   

Idoso vulnerável 10033489 Risco de negligência no 
idoso   

Família vulnerável 10032364 Risco de coping familiar 
comprometido   

Fraqueza 10022880 Fraqueza   

Edema exsudativo 10030116 Edema exsudativo   

Sibilância 10030128 Sibilância   





Anexo B

MAPEAMENTO DA ENFERMAGEM COMUNITÁRIA PARA CIPE®: 
INTERVENÇÕES
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Anexo B – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Intervenções

Intervenções de 
Enfermagem Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de 
preferência CIPE®

Código 
CIPE®

pós-
coordenado

Conceito CIPE®
pós-coordenado

Prevenção de acidentes/
Segurança em casa 10032960 Ensinar acerca de 

segurança em casa   

Pessoal adicional [i.e. para 
acompanhante, tratamento 
manual] - em conformidade 
com a sugestão de lista de 
problemas

10030809 Assistir o prestador 
de cuidados   

Administração de fluídos via 
infusão 10030401 Administrar 

fluidoterapia   

Administração de medicação 
via gastrostomia endoscópica 
percutânea (sonda PEG) 

10025444 Administrar 
medicação 10008350 Tubo gastrointestinal

Administração de medicação 10025444 Administrar 
medicação   

Administração de medicação 
- ouvido 10025444 Administrar 

medicação 10003008 Via auricular

Administração de medicação 
- olho 10025444 Administrar 

medicação 10013615 Via ocular 

Administração de medicação 
- inalação 10025444 Administrar 

medicação 10031585 Via inalatória

Administração de medicação 
- intramuscular 10025444 Administrar 

medicação 10010705 Via intramuscular 

Administração de medicação 
- intratecal 10025444 Administrar 

medicação 10010767 Via intratecal 

Administração de medicação 
- intravenosa  10025444 Administrar 

medicação 10010798 Via intravenosa

Administração de medicação 
- oral 10025444 Administrar 

medicação 10013749 Via oral

Administração de medicação 
- retal 10025444 Administrar 

medicação 10016553 Via retal 

Administração de medicação 
- subcutânea 10025444 Administrar 

medicação 10018963 Via subcutânea

Administração de medicação 
- tópica  10025444 Administrar 

medicação 10033157 Via tópica

Administração de medicação 
- transdérmica  10025444 Administrar 

medicação 10020011 Via transdérmica

Administração de medicação 
- vaginal  10025444 Administrar 

medicação 10020581 Via vaginal 

Aconselhar sobre serviço de 
Planeamento Familiar 10032925 Ensinar sobre 

Planeamento Familiar   
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Intervenções de 
Enfermagem Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de 
preferência CIPE®

Código 
CIPE®

pós-
coordenado

Conceito CIPE®
pós-coordenado

Aconselhamento de cessação 
alcoólica 10031036 Aconselhamento 

sobre uso de álcool   

Controlo de raiva 10030813 Assistir no controlo 
de raiva   

Gestão pré-natal 10031949 Gerir cuidados
pré-natais   

Gestão anticoagulante 10031707 Gerir terapia 
anticoagulante   

Gestão de ansiedade 10031711 Gerir ansiedade   

Aplicação de penso 
compressivo 10030472 Aplicar penso 

compressivo   

Aplicação de meias de 
compressão 10030486 Aplicar meias de 

compressão   

Providência de transporte de 
dispositivo 10030493

Providenciar 
transporte de 
dispositivo 

  

Avaliação do fluxo sanguíneo 
arterial através da utilização 
de ecografia

10030543

Avaliar fluxo 
sanguíneo arterial 
através da utilização 
de ecografia

  

Avaliação de continência 
intestinal 10030558 Avaliar continência 

intestinal   

Avaliação para cadeira de 
rodas 10033368 Avaliar necessidade 10021052 Cadeira de rodas

Avaliação do ambiente 
domiciliário 10030625 Avaliar condições do 

domicílio   

Avaliação de provisão de 
refeição e capacidade de 
preparar refeições

10030536
Avaliar capacidade 
para preparar 
alimentos

  

Avaliação do fluxo sanguíneo 
arterial periférico 10030775 Avaliar perfusão 

tecidular   

Avaliar continência urinária 10030781 Avaliar continência 
urinária   

Avaliar retenção urinária 
através de ecografia 10030656

Avaliar retenção 
urinária através de 
ecografia

  

Avaliação do sistema de 
apoio atual 10030589 Avaliar apoio 

emocional   

Injeção de B12 10030438 Administrar vitamina 
B12 10010278 Técnica de injeção

Massagem de bebé 10031983 Massajar bebé   

Gestão comportamental 10031833 Gerir comportamento 
negativo   

Gestão de continência vesical 10031879 Gerir continência 
vesical   

Monitorização da glicemia 10032034 Monitorizar glicemia   
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Enfermagem Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de 
preferência CIPE®

Código 
CIPE®

pós-
coordenado

Conceito CIPE®
pós-coordenado

Monitorização da pressão 
arterial 10032052 Monitorizar pressão 

arterial   

Perfil sanguíneo 10032099 Monitorizar resultados 
laboratoriais   

Gestão intestinal 10031753 Gerir defecação   

Gestão da mama no período 
pós-natal 10032885

Ensinar sobre 
cuidados com a mama 
no período pós-natal

  

Gestão da mama na gravidez 10032892
Ensinar sobre 
cuidados com a mama 
no período pré-natal

  

Apoio à amamentação 10032816 Apoiar amamentação   

Aconselhamento de 
reabilitação cardíaca 10033017 Ensinar sobre 

reabilitação 10003936 Sistema cardiovascular

Avaliação do risco 
de movimentação e 
manuseamento do prestador 
de cuidados

10030723 Avaliar risco de lesão 
de transferência 10003989 Prestador de cuidados

Avaliação do cuidador 10030562 Avaliar o cuidador   

Apoio ao cuidador 10024570 Apoiar o cuidador   

Cuidado com cateter 10033277 Cuidar de cateter 
urinário   

Cateterização 10030884 Cateterizar bexiga   

Monitorização de causa de 
preocupação 10032068

Monitorizar 
coping familiar 
comprometido

  

Gestão de cateter central 10031724 Gerir cateter central   

Rastreio de esfregaço cervical 10030969 Recolher células 
cervicais   

Apoio ao desenvolvimento e 
promoção de saúde infantil 10032533

Providenciar 
serviços de 
promoção de saúde 
e desenvolvimento 
infantil

  

Monitorização da proteção 
da criança 10032075 Monitorizar abuso da 

criança   

Sistema de audição da criança 10030953 Colaborar com os 
serviços legais 10004266 Criança

Remoção de agrafos 10032648 Remover agrafo de 
ferida   

Gestão de reclamações 10031867 Gerir resposta 
negativa à situação   

Preenchimento de 
formulários de verificação 
de óbito

10033296 Verificar óbito   
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pós-
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Conceito CIPE®
pós-coordenado

Coordenação de cuidados 10031027 Coordenar plano de 
cuidados   

Aconselhamento sobre uso 
de Tabaco 10031058 Aconselhar sobre uso 

de tabaco   

Aconselhamento 10031062 Aconselhar doente   

Intervenção de crise 10031748 Gerir crise   

Revisão de demência 10031268 Avaliar regime de 
tratamento 10031091 Demência

Cuidados dermatológicos 10033231 Tratar condições de 
pele   

Revisão de diabetes 10031268 Avaliar regime de 
tratamento 10005876 Diabetes

Cuidados à úlcera diabética 10031117 Cuidar de úlcera 
diabética   

Aconselhamento dietético 10019462
Ensinar sobre 
necessidades 
dietéticas

  

 Administração de altas 10006016 Planeamento de alta   

Apoio a vítimas de violência 
doméstica 10032514

Providenciar terapia 
para vítimas de 
violência doméstica

  

Vestir o doente 10031164 Vestir o doente   

Aconselhamento sobre 
cessação de drogas 10031043 Aconselhar sobre uso 

de drogas   

Lavagem do ouvido 10031332 Lavagem de cerúmen 10019399 Seringa

Apoio emocional 10027051 Providenciar apoio 
emocional   

Aconselhamento sobre 
emprego 10030440 Aconselhar sobre 

emprego   

Programa de encoprese 10031782 Encoprese   

Gestão de alimentação 
entérica 10031795 Gerir alimentação 

entérica   

Gestão de enurese 10031805 Gerir enurese   

Verificação de segurança de 
equipamento 10030924 Verificar segurança de 

equipamento   

Avaliação de cuidados 10031252 Avaliar plano de 
cuidados   

Cuidados oculares 10031275 Cuidados oculares   

Avaliação de risco de quedas 10023520 Avaliar risco de 
quedas   

Apoio à família 10032844 Apoiar a família   

Aconselhamento sobre 
ingestão de fluídos 10032939 Ensinar sobre ingestão 

de fluídos   

Cuidados a úlcera de pé 10033254 Cuidar de úlceras 10008155 Pé
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Intervenções de 
Enfermagem Comunitária

Código 
CIPE®

Conceito de 
preferência CIPE®

Código 
CIPE®

pós-
coordenado

Conceito CIPE®
pós-coordenado

Gestão do luto e da perda 10031814 Gerir o luto   

Aconselhamento sobre 
lavagem das mãos 10032477 Promover higiene   

Informação/aconselhamento 
sobre piolhos 10032941 Ensino sobre 

infestação por piolhos   

Rastreio auditivo 10032703 Rastreio auditivo 10004266 Criança

Avaliação de circunstâncias 
domiciliares 10024298 Avaliar apoio social   

Gestão de pós-tratamento 
hospitalar 10031822

Gestão de estado 
de saúde após 
hospitalização

  

Aconselhamento habitacional 10030455 Aconselhar sobre 
habitação   

Verificação de identidade 10030911 Verificar identidade de 
doente   

Aconselhamento sobre 
vacinação 10033072 Ensinar sobre 

vacinação   

Vacinação administrada 10030429 Administrar vacinas   

Programa de vacinação 10031559 Implementar regime 
de vacinação   

Aconselhamento em 
alimentação infantil 10032918 Ensinar sobre padrão 

alimentar 10010060 Bebé

Verificação de técnica 
inalatória 10030907 Verificar técnica 

inalatória   

Avaliação inicial (não SSA1) 10030687 Avaliar na admissão   

Cuidar do local de inserção 10031592
Cuidar de local 
de inserção de 
dispositivo invasivo

  

Injeção de insulina 10030417 Administrar insulina   

Cateterização intermitente 10033135 Ensinar 
autocateterização   

Cuidados à úlcera de perna 10033254 Cuidar de úlceras 10011298 Perna

Colaboração com outros 
profissionais 10005029 Consultar prestador 

de cuidados   

Aconselhamento sobre 
comportamentos de estilo 
de vida

10032465
Promover 
comportamentos de 
manutenção de saúde

  

Levantar/mobilizar doente 10033188 Transferir doente   

Gestão de condição de 
doença crónica 10031912 Gerir doença 10004395 Crónico

Terapia compressiva para 
linfedema 10031544 Implementar terapia 

compressiva   

Manutenção de via aérea 10031674 Manter via aérea   

Prestação de cuidados à 
ferida maligna 10031690 Cuidar de ferida 

maligna   
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CIPE®

pós-
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Conceito CIPE®
pós-coordenado

Gestão de depressão pós-
parto 10031769 Gerir depressão 

pós-parto   

Gestão de dispositivo médico 10031776 Gerir dispositivo   

Gestão de medicação 10023888 Gerir regime 
terapêutico   

Promoção de Saúde Mental 10032505 Promover estado 
psicológico   

Tratamento de ferida minor 10033220 Tratar ferida 10024061 Simples

Assistência a cirurgia minor 10002866 Assistir cirurgião 
durante cirurgia 10024061 Simples

Avaliação de mobilidade 10030641 Avaliar padrão de 
mobilidade   

Monitorização oxigenação 
sanguínea com oxímetro de 
pulso

10032047

Monitorizar 
oxigenação sanguínea 
com oxímetro de 
pulso

  

Monitorização de altura 10032081 Monitorizar altura   

Monitorização de peso 10032121 Monitorizar peso   

Monitorização do doente 10032113 Monitorizar sinais 
vitais   

Gestão de problemas 
relacionados com o humor 10031851 Gerir emoções 

negativas   

Cuidados da boca 10032184 Cuidados orais   

Avaliação baseada nas 
necessidades da criança: 
Avaliação não-rotineira 
(adição local)

10030570
Avaliar o 
desenvolvimento da 
criança 

  

Avaliação de necessidades 
familiares 10030602 Avaliar o processo 

familiar   

Cuidados à nefrostomia 10032150 Cuidar da nefrostomia   

Visita de novo nascimento 
(visita primária) 10032496 Promover 

parentalidade eficaz 10013194 Período de recém-nascido

Prescrição de enfermagem 10015523 Prescrever medicação 10013333 Enfermeiro

Avaliação nutricional 10030660 Avaliar estado 
nutricional   

Obtenção de zaragatoa 
bacteriológica 10004588 Colher espécimen   

Obter amostra 10004588 Colher espécimen   

Obter peso 10033323 Pesar doente   

Promoção de higiene oral 10032483 Promover higiene oral   

Gestão de oxigenoterapia 10031898 Gerir oxigenoterapia   

Gestão de dor 10011660 Gerir dor   
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pós-coordenado

Parentalidade 10032994 Ensinar sobre 
parentalidade eficaz   

Gestão de alimentação 
parentérica 10031908 Gerir alimentação 

parentérica   

Apoiar parentalidade 10032859 Apoiar processo de 
coping familiar   

Avaliação de risco de 
movimento e manuseamento 
de doente

10030723 Avaliar risco de lesão 
por transferência   

Realizar ECG 10031140 Teste de diagnóstico 10003873 Monitorização cardíaca

Realizar investigação 10031140 Teste de diagnóstico   

Realizar espirometria 10031140 Teste de diagnóstico 10016958 Dispositivo respiratório

Higiene pessoal 10030821 Assistir na higiene   

Segurança pessoal 10024687 Ensinar medidas de 
segurança   

Aconselhamento acerca de 
atividade física 10024602 Ensino sobre 

exercício   

Exame físico: outro (adição 
local) 10032258 Exame físico   

Exame físico: cardíaco  10032258 Exame físico 10003936 Sistema cardiovascular 

Exame físico: respiratório 10032258 Exame físico 10016970 Sistema respiratório

Avaliação de risco de 
depressão pós-natal 10030706 Avaliar risco de 

depressão pós-parto   

Gestão pós-natal 10031931 Gerir cuidados
pós-parto   

Prestação de cuidados a 
úlceras de pressão 10032420 Cuidar de úlceras de 

pressão   

Prevenção de úlceras de 
pressão 10032431 Prevenir úlceras de 

pressão   

Avaliação de risco de úlceras 
de pressão 10030710 Avaliar risco de úlcera 

de pressão   

Prestação de informação: 
verbal/escrita (adição local) 10024493 Providenciar material 

instrutivo   

Reavaliação (não SSA)1 10030673 Avaliar durante 
encontro   

Encaminhamento para 
serviço de Planeamento 
Familiar

10032580
Encaminhar 
para serviço de 
Planeamento Familiar

  

Encaminhamento para 
serviço de alojamento 10032598 Encaminhar para 

serviço de alojamento   
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pós-coordenado

Encaminhamento para outra 
agência 10032607 Encaminhamento para 

serviços   

Encaminhamento para outro 
profissional/departamento 
de saúde

10032567
Encaminhar para 
prestador de cuidados 
de saúde

  

Avaliação programada do 
desenvolvimento da criança: 
Avaliação de rotina (adição 
local)

10030570
Avaliar 
desenvolvimento da 
criança

  

Rastreio do desenvolvimento 
da criança: rastreio de 
entrada para o ensino 
primário (adição local)

10032695
Rastrear 
desenvolvimento da 
criança

  

Rastreio do desenvolvimento 
infantil: avaliação de 6 a 8 
semanas (adição local)

10032719
Rastrear 
desenvolvimento 
infantil

  

Aconselhamento sobre saúde 
sexual 10033038

Ensino sobre 
comportamento 
sexual

  

Avaliação única partilhada 10030618
Avaliar necessidades 
de cuidados de saúde 
e sociais

  

Cuidados à pele 10032757 Cuidar da pele   

Aconselhamento sobre 
cuidados à pele 10033029 Ensinar sobre 

autocuidado à pele   

Avaliação de cuidados à pele 10030747 Avaliar autocuidado 
à pele   

Gestão de sono 10033040 Ensinar sobre padrão 
de sono   

Aconselhamento sobre 
gestão de sono 10033040 Ensinar sobre padrão 

de sono 10004266 Criança

Cessação tabágica 10032546 Providenciar terapia 
de cessação tabágica   

Avaliação de fala/linguagem 10030515 Avaliar capacidade de 
fala/comunicação oral 10004266 Criança

Cuidados ao estoma 10032788 Cuidar do estoma   

Apoio ao cuidador na 
utilização do sanitário 10032828 Apoiar cuidador na 

utilização do sanitário   

Apoio ao cuidador durante 
desmame 10032837 Apoiar cuidador 

durante desmame   

Apoio ao autocuidado 10026347 Promover 
autocuidado   

Apoio à autogestão 10032800 Apoiar capacidade de 
gerir regime   

Cuidados à ferida cirúrgica 10032863 Cuidar da ferida 
cirúrgica   
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Remoção de pontos de 
sutura 10032630 Remover pontos de 

sutura   

Gestão de sintomas 10031965 Gerir sintomas   

Gestão de seringas infusoras 10025444 Administrar 
medicação 10033352 Dispositivo de infusão

Avaliação de temperatura 10032006 Avaliar temperatura 
corporal   

Ensinar ao cuidador sobre 
utilização do sanitário 10033093

Ensinar cuidador 
acerca da utilização 
do sanitário

  

Ensino ao cuidador sobre 
desmame 10033103 Ensinar o cuidador 

acerca de desmame   

Ensino sobre uso correto de 
equipamento 10032902 Ensinar sobre 

dispositivo   

Ensino de massagem do bebé 10032973 Ensinar massagem 
do bebé   

Ensino de cuidados com 
nefrostomia 10032987 Ensinar cuidados com 

nefrostomia   

Ensino de cuidados com 
estoma 10033055 Ensinar cuidados com 

estoma   

Ensino ao prestador de 
cuidados 10033086 Ensinar prestador de 

cuidados   

Ensino ao doente/cliente 10033126 Ensinar doente   

Prestação de cuidados a 
traqueostomia 10033161 Prestar cuidados a 

traqueostomia   

Cuidados à ferida traumática 10033208 Cuidar de ferida 
traumática   

Saúde de viagem 10033064 Ensinar sobre saúde 
em viagem   

Venipunção 10004588 Recolha de espécimen 10003319 Sangue

Teste à visão 10032735 Rastreio de visão 10004266 Criança

Adulto vulnerável 10031846
Gestão do 
processo de coping 
comprometido

10001889 Adulto

Tratamento de verrugas 10033249 Tratar verrugas   

Aconselhamento de gestão 
de peso 10033001 Ensinar sobre peso 

eficaz   

Clínica de bebé saudável 10032454
Promover 
desenvolvimento 
infantil

  

Rastreio de pessoa saudável 10032726 Rastrear doente   

Avaliação de ferida 10030799 Avaliar ferida   

Aconselhamento sobre 
cuidados a feridas 10034961 Ensinar sobre cuidar 

de feridas   
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Aconselhamento sobre 
cicatrização de feridas 10034974 Ensinar sobre 

cicatrização de feridas   

Suturação de ferida 10032871 Suturar ferida   

(Footnotes)
1 Nota de Tradutor: SSA = Social Security Administration = Processo de Avaliação de Incapacidade




