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Identificar o Processo de Cuidado em Nutrição da AND e a
Sistematização do Cuidado de Nutrição da ASBRAN.
Diferenciar diagnóstico em nutrição, médico, e em enfermagem.
Definir cada um dos três domínios, ou categorias, dos
diagnósticos em nutrição padronizados.
Identificar a lista os diagnósticos em nutrição padronizados.
Descrever a padronização de escrita PEI para os diagnósticos em
nutrição.
Descrever a padronização ADIMA para a documentação em
prontuários e demais registros.
Identificar habilidades de pensamento crítico no diagnóstico em
nutrição.

O que evidencia e valoriza
o trabalho de um
profissional?

Indira Ghandi
Dores = Avaliação
Parto = Diagnóstico + Intervenção
Filho = Resultados
Objetivo da Padronização do Processo de Cuidado e dos
Diagnósticos em Nutrição:
FACILITAR A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS!

•

Assegurar a qualidade do cuidado da nutrição e saúde dos
indivíduos.

•

Promover a melhoria da qualidade do atendimento da nutrição.

•

Melhorar a comunicação entre profissionais e instituições.

•

Facilitar o estabelecimento de objetivos realistas e mensuráveis, e a
compreensão dos resultados das intervenções da nutrição.

•

Ajudar na gestão dos serviços da nutrição.

•

Facilitar o pagamento dos serviços da nutrição.

•

Auxiliar na documentação em prontuários.

•

Otimizar o estabelecimento de prioridades no planejamento da
intervenção da nutrição.

•

Identificar as contribuições específicas do nutricionista no cuidado
da saúde.

•

Melhorar a visibilidade do nutricionista na equipe de saúde e
comunidade.

É a identificação de uma doença ou condição de
alteração de órgãos específicos ou de sistemas
corporais, que pode ser tratada ou prevenida.


Um diagnóstico médico não muda enquanto a doença
ou condição existir. Ex: “Diabetes mellitus tipo 2”.



Classificação Internacional de Doenças (CID), da OMS:



Desenvolvida há mais de um século.
10ª edição em português (CID 10).
Fornece códigos relativos à classificação de doenças e de
vários sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas,
circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou
doenças.



Os códigos definidos por letras do alfabeto e números.




Sintomas gastrintestinais e alterações na alimentação
Código

Doença

•

R11

Náusea e Vômitos

•

R63

Sintomas e Sinais Relativos à Ingestão de Alimentos e Líquidos

- R63.0

Anorexia

- R63.2

Polifagia

- R63.3

Dificuldades de alimentação e erros na administração de alimentos

- R63.4

Perda de peso anormal

- R63.5

Ganho de peso anormal

- 63.8

Outros sintomas e sinais relativos à ingestão de alimentos e de líquidos

Transtornos alimentares
F50 – Transtornos da Alimentação
•

F50.0

Anorexia nervosa

•

F50.2

Bulimia nervosa

•

F50.4

Hiperfagia associada a outros distúrbios psicológicos

•

F50.5

Vômitos associados a outros distúrbios psicológicos

•

F50.8

Outros transtornos da alimentação

Deficiência de micronutrientes
D50 – Anemia por Deficiência de Ferro
•

D50.0

Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue (crônica)

•

D50.8

Outras anemias por deficiência de ferro

D50 – Anemia por Deficiência de Vitamina B12

•

D51.0

Anemia por deficiência de vitamina B12 devido à deficiência de fator intrínsico

É “um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo,
uma família ou uma comunidade com relação a problemas de
saúde reais ou potenciais/processos de vida que fornecem a
base para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados
nos quais a enfermagem é necessária”.
• Base para a seleção de intervenção para alcançar os resultados
pelos quais o enfermeiro é responsável.
• Decisão sobre um fenômeno que é foco da intervenção de

enfermagem.
• Ex.: Controle ineficaz da saúde”, “Risco de glicemia instável”.
Fonte: NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) – Padronização internacional (1ª publicação:
1987). Edição atual: 2015-2017 com 235 diagnósticos padronizados.

Diagnóstico de
Enfermagem
Deglutição
prejudicada
Nutrição
desequilibrada:
menos do que as
necessidades
corporais
Volume de líquidos
excessivos
Constipação

Provável Etiologia
Caracterizado pela presença de cânula orotraqueal,
relacionado a distúrbios respiratórios.
Caracterizado pela incapacidade percebida de
ingerir comida, relacionado à mesma.

Caracterizado
pelo
edema/derrame
pleural/congestão
pulmonar/anasarca/reflexo
hepatojugular positivo, relacionado a mecanismos
reguladores comprometidos.
Caracterizado por ruídos intestinais hipoativos,
relacionado à desidratação/hábitos alimentares
deficientes/sedativos/motilidade
do
trato
gastrintestinal diminuída/ingestão insuficiente de
líquidos.

É a identificação de um problema existente,
relacionado à nutrição.





Todo diagnóstico de nutrição deve ter a possibilidade de ser
resolvido ou minimizado, a partir da intervenção.
Ou seja, deve mudar conforme a resposta de um indivíduo à
intervenção.



Nutrition Care Process (NCP): padronização das etapas do cuidado da
nutrição: início em 2001.

Padronização dos diagnóstcos em nutrição:


American Dietetic Association: Nutrition Diagnosis: A Critical Step in the
Nutrition Care Process. Chicago, American Dietetic Association, 2006.



International Dietetics and Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual.
Chicago, IL. American Dietetic Association, 2008.



International Dietetics and Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual.
Chicago, IL., Academy of Nutrition and Dietetics, 4a ed., 2013.

•

A partir de 2014: somente online (www.eatright.org).

Fonte: American Dietetic Association, International Dietetics and Nutrition Terminology
Reference Manual: Standardized Language for the Nutrition Care Process; 2008.

Fonte: Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Terminology Reference Manual (eNCPT): Dietetics
Language for Nutrition Care. http://ncpt.webauthor.com2014.

www.asbran.org.br

ETAPAS:
1) Triagem de risco nutricional
2) Níveis de assistência em
nutrição
3) Avaliação do estado
nutricional e metabólico
4) Diagnóstico de nutrição
5) Intervenção de nutrição
6) Acompanhamento de
nutrição
7) Gestão em nutrição
8) Ferramentas para a
comunicação
Fonte: Associação Brasileira de Nutrição; Fidelix MSP, organizadores. Manual Orientativo: Sistematização do
cuidado de nutrição. São Paulo: Asbran; 2014.

09/2015 a 09/2018 (período de 3 anos):
Cristina Martins: Representante da ASBRAN no “Nutrition Care
Process Terminology (NCPT) International Workgroup”.




Objetivo: implantação da terminologia internacional no
Brasil.

1) INGESTÃO
Problemas
relacionados à
ingestão de energia,
nutrientes, líquidos e
substâncias bioativas
por via oral, sonda e
parenteral.
Excesso ou
deficiência na
ingestão de um
alimento ou
nutriente, comparado
às necessidades reais
ou estimadas.

2) NUTRIÇÃO CLÍNICA 3) COMPORTAMENTO/
AMBIENTE
NUTRICIONAL
Achados/problemas
nutricionais
identificados,
relacionados à condições
clínicas ou físicas.

Achados/problemas
nutricionais
identificados,
relacionados ao
conhecimento,
atitudes/crenças,
ambiente físico, acesso
aos alimentos ou
segurança alimentar.

Paciente/Cliente: ___________________________________________
Código
INGESTÃO NUTRICIONAL IN
Definido como “problemas atuais relacionados à ingestão de energia,
nutrientes, líquidos, substâncias bioativas através da dieta oral ou de
suporte nutricional”
Balanço Energético (IN-1)
Definido como “mudanças atuais ou estimadas na energia (kcal)”
 Aumento do gasto energético
 Ingestão subótima de energia
 Ingestão excessiva de energia
 Ingestão insuficiente da energia estimada
 Ingestão excessiva da energia estimada

IN-1.1
IN-1.2
IN-1.3
IN-1.4
IN-1.5

Fonte: Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Terminology Reference Manual (eNCPT), 2014.
http\\:ncpt.webauthor.com



Depois de definido um diagnóstico em nutrição, é
necessário identificar a etiologia do problema.

ETIOLOGIA:
Explica PORQUE o problema existe.
 É a causa ou fatores que contribuem para a existência ou
manutenção de um problema de nutrição.
 Pode
ser patofisiológica, psicossocial, situacional, de
desenvolvimento, cultural ou relacionada ao meio ambiente.


INDICADORES:
Provam que um problema em nutrição existe:
• Dados da avaliação do estado nutricional.
• Dados com potencial de resultados.

Questão: A definição, as etiologias e os indicadores são
característicos do rótulo padronizado e ocorrem em conjunto?


Questionário p/ cada diagnóstico (62)



Enviado p/ 193 RDNs.



Calculados escores da validade do conteúdo p/ cada diagnóstico e
total:



≥0,80: o rótulo era considerado o mais representativo do diagnóstico



Entre 0,80-0,50: menos representativo



≤0,50: não representativo do diagnóstico

Resultado: ≥0,80 p/ todas as definições, exceto “ingestão inadequada e
excessiva de substâncias bioativas”.
Os nutricionistas compreenderam os componentes dos diagnósticos
padronizados e foram capazes de articular cada problema específico de
nutrição.
Enrione EB. Content validation of nutrition diagnoses. Top Clin Nutr. 2008;23(4):306-19.

DESCRIÇÃO:
(Problema) ___________________
associado a (Etiologia) _________,
conforme evidenciado por
(Indicadores nutricionais, de acordo com a
avaliação) _____________________
Exemplo:
“Ingestão insuficiente de energia (P)
associada a má dentição (E), conforme
evidenciada pelo relato do paciente,
exame físico e perda de três quilos no
peso, nos últimos dois meses (I).”

Fonte: Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Terminology Reference Manual (eNCPT), 2014.
http\\:ncpt.webauthor.com

Problema
(P)

Etiologia
(E)

Indicadores
(I)

prescrição de dieta zero por 7
Ingestão associad falta de acesso conforme
aà
gastrintestinal, evidenciado dias e ausência de ruídos
oral
pela
hidroaéreos frequentes.
subótima,
ingestão de <50% das
Ingestão associad diminuição do conforme
aà
apetite
e evidenciada refeições e negação frequente
oral
lesões bucais, pela
de refeições/lanches.
subótima,
associad náuseas
Infusão
vômitos,
subótima a à
de
nutrição
via sonda,

e conforme
interrupções frequentes da
evidenciado alimentação, 5 episódios de
pelas
vômitos ontem e <50% de
alcance da infusão objetivada
nos últimos 3 dias.

DIAGNÓSTICO
MÉDICO
Diabetes

DIAGNÓSTICO EM NUTRIÇÃO – NO FORMATO PEI

Ingestão excessiva de carboidratos, associada à ingestão diária e
elevada de produtos de confeitaria, conforme evidenciado pela
história alimentar e pela glicemia frequentemente elevada.
Trauma e injúria de Aumento do gasto energético, associado a traumas múltiplos,
conforme evidenciado pelos resultados da calorimetria indireta.
cabeça fechada
Alteração na função gastrintestinal, associada à cirrose hepática,
Insuficiência
conforme evidenciada pela esteatorreia e dificuldade de ganho de
hepática
peso.
Ingestão excessiva de energia, associada à falta de acesso a alimentos
Obesidade
saudáveis (come diariamente em restaurante fast food), conforme
evidenciado pelo relato do paciente e IMC de 34.
*Pode ser usado o diagnóstico “Obesidade, classe II”. Porém, os
diagnósticos relacionados à ingestão são preferíveis.
Escolhas alimentares indesejáveis, associadas à história de anorexia
Anorexia nervosa
nervosa e comportamentos autolimitantes, conforme evidenciado pela
história alimentar e IMC de 15 kg/m2.
*Pode ser usado o diagnóstico “Desnutrição relacionada à inanição”.
Porém, os diagnósticos relacionados à ingestão e comportamento
alimentares são preferíveis.

“As pessoas que pensam que não são
capazes de fazer algo, não farão
nunca, mesmo que tenham capacidade.”
“A força não provêm da capacidade
física, mas da vontade indomável.”

Contato:
cristina@cristinamartins.org

Indira Ghandi

