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Fundamento: A prática clínica segura, assim como a pesquisa e a educação 
eficientes na área de enfermagem, fundamentam-se no uso de uma linguagem 
homogênea, especialmente em relação aos diagnósticos, intervenções e resultados 
de enfermagem(1). Assim, a identificação dos Diagnósticos de enfermagem (DE)  
prioritários, especialmente no acompanhamento de pacientes com doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) durante a internação, oferece subsídios para a 
implementação das demais etapas Processo de Enfermagem. Objetivo: Identificar 
os DE abertos para pacientes internados por descompensação de Diabetes 
Mellitus (DM) ou de Insuficiência Cardíaca (IC). Delineamento e Métodos: Estudo 
longitudinal histórico realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em prontuários 
de pacientes com reinternação por descompensação de DCNT. Aprovação CEP 13-
0194. Resultados: Foram incluídos 28 pacientes de janeiro de 2014 a setembro 
de 2015, 53,6% do sexo masculino, com média de idade 55,1±15,5 anos e tempo 
mediano de internação de 15 (9,2-23,5) dias. Foram identificados 26 DE abertos 
pela equipe assistencial durante a internação, sendo mais frequentes os do domínio 
Segurança/Proteção: Risco de quedas (00155), Risco de infecção (00004) e 
Integridade tissular prejudicada (00044) presentes em 57,1%, 46,4% e 32,1% dos 
pacientes, respectivamente. Do domínio Nutrição, o DE Risco de glicemia instável 
(00179) esteve presente em 35,7% dos pacientes, seguido de Conforto: Dor aguda 
(00132) em 25%, Atividade/Repouso: Padrão respiratório ineficaz (00032) em 21,4% 
e Débito cardíaco diminuído (00029) em 17,8%. Todos os pacientes apresentavam 
pelo menos uma característica definidora do DE Controle ineficaz da saúde (00078) 
do domínio Promoção da saúde, embora este não tenha sido elencado pela equipe 
assistencial durante a internação. Destes pacientes, 25 (89,3%) concordaram com 
o estabelecimento do DE Controle ineficaz da saúde. Conclusão: Os resultados 
deste evidenciam que pacientes que reinternaram por descompensação de DCNT 
apresentaram, em sua maioria, diagnósticos do domínio Segurança/Proteção: Risco 
de quedas e Risco de infecção. Neste contexto, o processo de enfermagem auxilia na 
identificação destes riscos, minimizando possíveis desfechos negativos. No entanto, 
poderiam ser implementados diagnósticos voltados à promoção da saúde, visto que 
são pacientes com reinternações frequentes. Referência: 1. NANDA I. Diagnósticos de 
enfermagem. Artmed; 2015.
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