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Resumo: Introdução: A NANDA International (NANDA-I) é uma taxonomia de termos diagnósticos 

que são continuamente elaborados e refinados. O Diagnosis Development Committee (DDC) da 

NANDA-I é responsável pela análise da submissão de novos diagnósticos de enfermagem (DEs), bem 

como pela revisão dos já existentes. As últimas versões da NANDA-I contemplam DEs desenvolvidos 

a partir de pesquisas relacionadas com a prática clínica de enfermeiros de diversos países, inclusive do 

Brasil, o que representa a crescente iniciativa e aprimoramento do conhecimento nesta área. No 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Processo de Enfermagem (PE) é informatizado e a 

prescrição de enfermagem tem por base os DEs da NANDA-I. Neste cenário, diversos estudos têm 

sido realizados abordando questões da prática clínica ligadas ao PE e os sistemas de classificações. 

Um destes estudos
1
 que apontou em seus resultados a falta de especificidade dos DEs identificados em 

pacientes em risco para úlcera por pressão (UP). A partir disto, também se verificou a ausência na 

NANDA-I de um DE que denominasse, de forma mais específica e clara, a situação de risco para UP, 

o que motivou esta investigação. Objetivos: desenvolver o DE Risco para úlcera por pressão e 

validar o conteúdo deste DE. Método: o estudo será desenvolvido em duas etapas metodológicas, 

sendo a primeira uma revisão integrativa da literatura sobre o tema, que subsidiará a elaboração do 

novo DE denominado Risco para úlcera por pressão; a segunda etapa constará de um estudo de 

validação de conteúdo deste novo DE conforme a opinião de enfermeiros considerados especialistas 

nesta área de cuidado. O projeto de pesquisa será encaminhado para Comissão de Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da UFRGS e Comitê de ética e pesquisa do HCPA. Resultados/Considerações 

finais: Este projeto está em fase de desenvolvimento, em fase de refinamento para ser submetido à 

banca de qualificação de mestrado. 
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