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CAPÍTULO 2 
 

SISTEMAS DE LINGUAGENS 
PADRONIZADAS DE ENFERMAGEM

Carla Argenta
Vander Monteiro da Conceição

Patrícia Poltronieri
Marcia Regina Cubas

 
“Se não podemos nomeá-lo [o fenômeno de enfermagem], 

não podemos controlá-lo, praticá-lo, ensiná-lo, financiá-lo 
ou incluí-lo em políticas públicas.” Clark & Lang, 1992.

INTRODUÇÃO

A linguagem é a forma como nós, seres humanos, percebemos e influencia-
mos o mundo, ou seja, ela é uma construção cultural, social e filosófica que, ao 
longo dos anos, se consolidou para que pudéssemos estabelecer uma comunicação. 
Este último elemento, que pode ser verbal e não verbal, se processa ao mesmo 
tempo, como quando falamos e escrevemos sobre algo. Independentemente da 
linguagem utilizada para se estabelecer uma comunicação, é necessário reconhe-
cer que ela seja efetiva entre emissor e receptor da mensagem.1,2

Enfermeiros de diversos países enfrentaram esses desafios, o que culminou 
no desenvolvimento dos Sistemas de Linguagens Padronizadas de Enfermagem 
(SLP) para que pudessem estabelecer efetivamente comunicação entre os pro-
fissionais de enfermagem que atuam em um determinado serviço de saúde ou 
pela propagação de aspectos da assistência empregada por outros enfermeiros 
ao redor do mundo.3 Tal movimento não é apenas assistencial (empírico), mas 
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científico (comprovado) e muito comum entre as diversas ciências, a exemplo da 
comunicação entre biólogos em relação à classificação dos seres vivos, no qual 
eles utilizam distintas características para definir um ser entre reino, filo, classe, 
ordem, família, gênero e espécie, ou seja, padronizando sua comunicação.

Dessa forma, um SLP para a Enfermagem tem como objetivo organizar 
conceitos teóricos e práticos que permitam a fluidez no cuidado prestado e, so-
bretudo, de conhecimento validado cientificamente para seu emprego.3

O advento dos SLP permitiu que enfermeiros do mundo inteiro pudessem 
compartilhar cientificamente suas estratégias para assistência de enfermagem 
compilando-se dados para o planejamento da assistência em saúde, assim como 
cresceu consideravelmente o número de estudos que buscam propor/validar ele-
mentos relevantes para a assistência prestada ao paciente em diversos contextos 
de adoecimento. Houve também a facilitação do ensino de enfermagem a partir 
de conhecimentos concretos que garantem o cuidado efetivo em saúde por meio 
do raciocínio clínico.4,5

Dentre os SLP existem diversas Taxonomias6 que produzem sentido ao Pro-
cesso de Enfermagem (PE). O PE consiste em uma metodologia fundamentada 
no raciocínio clínico para que o enfermeiro desenvolva habilidades de identifi-
car, entender, descrever, explicar e/ou predizer como usuários dos serviços de 
saúde lidam com seus problemas de saúde ou com processos de vida alterados. 
7 Nas Américas, sobretudo no Brasil, as taxonomias mais utilizadas são o Sis-
tema NNN – NANDA-Internacional, Nursing Outcomes Classification (NOC) e 
Nursing Interventions Classification (NIC) – e Classificação Internacional para 
a Prática de Enfermagem (CIPE®). Sendo assim, este capítulo discorrerá sobre 
como estes sistemas se estruturam e sua exequibilidade na prática clínica. Para 
isso, se norteia também pelos seguintes objetivos: a) sintetizar a utilização prática 
do Sistema NNN por meio de fluxogramas; b) descrever o histórico da Classi-
ficação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®) e os significados de 
seus conceitos estruturais; c) relatar a utilização da CIPE® no Brasil e no mundo.
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SISTEMAS DE LINGUAGENS PADRONIZADAS EM 
ENFERMAGEM NANDA I, NIC E NOC

O Sistema NNN é composto por três grupos de taxonomias que se relacio-
nam no PE. O primeiro “N” representa a NANDA International (NANDA - I) 
em que é possível identificarmos padrões de respostas humanas sensíveis para 
a Enfermagem, que são denominadas de Diagnósticos de Enfermagem (DE), os 
quais permitem ao enfermeiro iniciar seu raciocínio clínico direcionado a uma 
situação clínica específica do paciente atendido. O uso dos DE é dinâmico e exi-
ge do enfermeiro conhecimento da NANDA-I7 e suas constantes atualizações, a 
exemplo da versão atual 2018-2020, que possui 13 domínios, 47 classes e 244 DE.

Para estabelecer um DE utilizando a taxonomia NANDA-I, o enfermeiro 
deve saber atuar em dois eixos, o foco e o julgamento. O foco é a importância que 
o problema identificado tem para a área de enfermagem, enquanto julgamento é 
o raciocínio clínico relacionado ao foco selecionado. Por esse motivo, na taxono-
mia NANDA-I um DE é composto por seu conceito, características definidoras 
(CD), fatores relacionados (FR) ou fatores de risco (FRI), condições associadas 
e população em risco (salvo algumas exceções), possibilitando na leitura do DE 
o raciocínio clínico utilizado pelo enfermeiro para o seu estabelecimento.8,9

Com o DE definido, passa-se para o segundo “N” do sistema, a Nursing Ou-
tcomes Classification (NOC), em que há uma variedade de resultados esperados 
ou metas definidas relacionadas aos DE selecionados que permitem avaliar os 
resultados das intervenções empregadas. Para cada DE na NANDA-I pode-se 
encontrar na NOC um resultado esperado sugerido (são considerados os mais 
apropriados ao DE selecionado) e resultados associados adicionais. Os resulta-
dos esperados são acompanhados por indicadores que auxiliam o enfermeiro a 
refletir sobre o atendimento da meta.10, 11

Em sua versão atual, a NOC possui aproximadamente 500 títulos de RE 
padronizados. Em relação a sua estrutura, a NOC é organizada em domínios, 
classes, resultados, indicadores e escalas de avaliação. Os resultados possuem 
título, definição e indicadores, que, por sua vez, podem ser avaliados por diver-
sas escalas, que são do tipo Likert2, nas quais há cinco pontos para o enfermeiro 
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classificar o paciente antes e após a intervenção realizada, assim como estabelecer 
a pontuação a ser alcançada durante o processo de cuidado.12

Com os DE e RE bem definidos, o enfermeiro fará uso do terceiro “N” do 
sistema, representado pela Nursing Interventions Classification (NIC). Tal taxono-
mia reúne 554 títulos de Intervenção de Enfermagem (IE) com aproximadamente 
13.000 atividades específicas, que são propostas validadas por ensaios clínicos, ou 
seja, possuem cientificidade comprovada para sua execução. Cada IE proposta 
pela NIC está associada a uma situação clínica específica, sendo não apenas um 
documento direcionado para o cuidado, mas uma ferramenta que aprimora o 
impacto das ações de enfermagem no manejo e um problema de saúde.13,14

A NIC vem na contramão de um movimento da Enfermagem mundial, pois 
desde a consolidação da enfermagem moderna os enfermeiros empregam ações 
sem subsídios científicos durante o processo de cuidado. Dessa forma, utilizar 
uma IE proposta na taxonomia NIC permite, além do primor da qualidade como 
anteriormente mencionado, também uma padronização da IE fornecida pelo 
grupo de enfermeiros que atuam no cuidado de pacientes em diferentes contex-
tos da atenção de enfermagem.15

Há certa facilidade no emprego do Sistema NNN, pois ele se encaixa no PE, 
sendo que para cada etapa há elementos da estrutura das três taxonomias que 
oferecem suporte ao raciocínio clínico do enfermeiro. De modo geral, o uso do 
sistema NNN permite ao enfermeiro entender o que é necessário na etapa em 
que ele está dentro do PE e quais aspectos ele deve analisar para o planejamento 
e implementação do cuidado 16 (Fluxograma 1).
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Fluxograma 01 - Relação entre as etapas do PE com os SLP

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Nos últimos anos tem crescido o interesse de pesquisadores enfermeiros 
no sistema NNN, processo que fortalece as taxonomias, pois corroboram seu 
emprego, produzem novos DE, novas intervenções e novas formas de avaliar 
o cuidado deliberado. A exemplo de estudos que evidenciam as intervenções e 
os resultados para o DE Integridade Tissular Prejudicada17, ou de validação de 
conteúdo para o DE Risco de lesão por Pressão18, validação de intervenções e 
RE para DE novos19, ou mesmo a avaliação da aplicabilidade dos RE a pacientes 
com distúrbios cardíacos.20

Entende-se que há um universo de pesquisa em ascensão que necessita de 
mais profissionais dispostos para seu fortalecimento não apenas por investiga-
ções científicas, mas pelo seu emprego no processo de cuidado.

A utilização dos SLP na prática clínica ainda precisa ser ampliada, o que se 
explica pelas inúmeras dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros, inclusive a 
dificuldade na aquisição (custo) dos livros e seu manuseio.
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Por isso criou-se três fluxogramas (2, 3 e 4) que ilustram a utilização do 
Sistema NNN os quais poderão auxiliar estudantes de enfermagem e Enfermei-
ros na sua aplicabilidade.

Fluxograma 02 - Sequência de utilização dos SLP na execução do PE

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

*O eixo pode ser denominado de forma explícita, implícita e pode não ser pertinente a determinado 
diagnóstico de enfermagem, não fazendo parte do seu enunciado.
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Fluxograma 03 - Detalhamento da utilização da taxonomia NOC

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Fluxograma 04 - Detalhamento da utilização da taxonomia NIC

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Os fluxogramas ilustram uma forma de como utilizar o sistema NNN na 
prática assistencial guiando a inserção dos SLP na execução das etapas do PE e 
acredita-se que eles podem contribuir para o raciocínio lógico de estudantes e 
enfermeiros na execução desta prática.

A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA 
A PRÁTICA DE ENFERMAGEM (CIPE®)

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é uma 
terminologia padronizada que descreve conceitos capazes de representar os 



34

elementos da prática profissional.6 Tais elementos são diagnósticos, resultados e 
intervenções de enfermagem.

A CIPE® é desenvolvida pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE), 
que a identifica como um de seus pilares de atuação. Ela está inserida em um dos 
projetos do CIE – denominado de e-Health, cuja finalidade é possibilitar o uso 
de tecnologias de informação e comunicação em sistemas de saúde.

Por ser uma tecnologia de informação, a CIPE® dá suporte para coleta, ar-
mazenamento e análise de dados referentes à prática de enfermagem em âmbito 
local, regional, nacional e internacional. A classificação é utilizada para facili-
tar a documentação do cuidado prestado pela enfermagem nos prontuários de 
paciente, sejam eles eletrônicos ou manuais, apoiando evidências para uso na 
assistência, gestão, ensino e pesquisa.

A CIPE® nomeia e conecta os fenômenos de enfermagem, por meio de um 
modelo de 7-Eixos. Sua primeira versão foi lançada em 1996.21 Após 2009, atua-
lizações são realizadas bianualmente, sendo a mais recente a versão 2017.22 No 
site do ICN – a www.icn.ch –, diferentes versões da CIPE® estão disponíveis em 
18 idiomas, refletindo a permeabilidade da mesma no cenário mundial.

Esta seção apresenta a origem da classificação, sua estrutura e principais 
significados. Também relata, de forma sucinta, alguns exemplos de utilização da 
CIPE® no Brasil e no mundo.

BREVE HISTÓRICO

A CIPE® foi idealizada em um congresso do CIE, em Seul, na Coreia do Sul, 
no ano de 1989. A principal justificativa da organização de uma classificação 
internacional era a dificuldade que enfermeiros do mundo todo tinham de “dar 
nomes”, de forma padronizada, às condições humanas – individuais ou coletivas 

– e aos fenômenos ambientais, gerenciais e sociais que eram objetos de atuação 
da enfermagem. Tal dificuldade determinava um problema de maior impacto 
para a profissão: a pouca visibilidade dos resultados das ações de enfermagem e, 
consequentemente, a incipiente incorporação da profissão nas políticas públicas.23 
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Por ser uma classificação internacional, a CIPE® precisava responder aos 
seguintes critérios:23

a) servir aos distintos propósitos dos países em que seria utilizada;
b) ser simples e útil para os enfermeiros que a utilizariam em sua prática;
c) ser consistente com quadros teóricos, mas não dependente de apenas 

uma teoria de enfermagem;
d) ser baseada em um núcleo central que permitisse seu desenvolvimen-

to contínuo;
e) ser sensível à variação cultural dos diferentes países em que seria utilizada;
f) refletir valores éticos internacionais;
g) ser integrada ao sistema das classificações internacionais da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS).

Em 1993, o CIE divulgou o andamento do projeto da CIPE®, por meio de um 
documento em que se listavam as diferentes classificações utilizadas no mundo 
e a necessidade de sua unificação24. Três anos mais tarde, o Conselho divulgou 
a CIPE® versão alpha6, que foi traduzida para o português em 1997, em parceria 
com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).25

A versão alpha foi considerada como um incentivo para melhorar a clas-
sificação; portanto, era necessário analisar e criticar seu conteúdo por meio 
de comentários e sugestões encaminhadas aos seus desenvolvedores. Em 1999 
e 2002, foram lançadas duas outras versões experimentais – a versão Beta26 e 
Beta-227, respectivamente.

Nesta época, uma das principais críticas para o uso da classificação era 
estrutura complexa da CIPE®. As versões experimentais continham duas classi-
ficações: uma direcionada aos fenômenos de enfermagem (que possibilitavam 
a construção de diagnósticos e resultados de enfermagem) e outra às interven-
ções de enfermagem. Essa estrutura multiaxial possuía 16 eixos ao todo, havia 
duplicidade e ambiguidade, o que, por um lado dificultava a representação dos 
termos e, por outro, dava margens a questionamentos acerca da adequação da 
CIPE® aos critérios estabelecidos.

Assim, a CIPE® versão 1.028, de 2005, foi apresentada num modelo mais 
simples, com 7-eixos, e incluiu um recurso da inteligência artificial para auxílio 
à construção de diagnósticos, resultados de enfermagem e intervenções de en-
fermagem, denominado de ontologia. A CIPE® passou a ser disponibilizada no 
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site do CIE – www.icn.ch – em versão on-line. Suas traduções também se encon-
tram em arquivo .pdf no mesmo site.

Cabe aqui um destaque para a definição da classificação22, 23. A CIPE®, além 
de ser um recurso que harmoniza outros vocabulários por meio de mapeamento 
cruzado e que serve para desenvolver subconjuntos terminológicos, direcionados 
para clientelas, fenômenos ou áreas específicas da enfermagem, também é uma 
terminologia. Trata-se de uma terminologia hierárquica composta, uma vez que 
os termos dos 7 eixos são utilizados para compor termos que representam diag-
nósticos, resultados e intervenções de enfermagem, assim como é de referência, 
pois pode ser usada para desenvolver novos vocabulários. Além disso, identifica 
relacionamentos entre conceitos e vocabulários.

 Depois da CIPE® versão 1.0, o CIE divulgou a versão 1.1, em 2008, e a 2.0, 
em 2009. Após este período, as versões passaram a ser denominadas pelo ano 
de divulgação: versão 2011, 2013, 2015 e versão 2017.

Nas novas versões são incluídos, corrigidos ou excluídos termos, assim 
como também são realocados na hierarquia classificatória22. No Brasil, a respon-
sabilidade pela tradução da CIPE® é da Dra. Telma Ribeiro Garcia, diretora do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da CIPE® do Brasil, situado na Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba.

Por sua complexidade e abrangência, a partir de 2008, o CIE incentiva a ela-
boração de subconjuntos terminológicos para grupos de clientes ou prioridade 
em saúde29. Um subconjunto permite a integração mais facilitada da CIPE® à 
prática assistencial dos enfermeiros de uma área de especialidade ou de um serviço.

CONCEITOS ESTRUTURAIS DA CIPE®

Para entender um pouco mais sobre os termos e as definições utilizadas 
pela CIPE®, é importante conhecer a norma ISO 1810430, denominada “Infor-
mática em saúde – estruturas de categorias para representação de diagnósticos 
de enfermagem e ações de enfermagem e sistemas de terminologia”. A norma foi 
publicada em 2014 e traduzida para o português em 2016.
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Na ISO 1810430, terminologia é uma representação, estruturada, de con-
ceitos clínicos, que pode ser legível por máquinas ou por seres humanos. Ela or-
ganiza, comunica e interpreta um grupo de conceitos. Conceito, por sua vez, é 
uma unidade de conhecimento. Ele pode ter um ou mais termos (palavras). Ex: 

“dor” e “dor oncológica”. E estrutura de categorias é uma forma de organizar os 
conceitos em um determinado campo de saber, agrupando de acordo com ca-
racterísticas comuns, incluindo as relações possíveis entre os conceitos e as res-
trições mínimas (regras) para formar DE, RE ou IE.

A CIPE® versão 2017 possui 4.326 termos. Destes, dez são conceitos orga-
nizadores, 2.041 são conceitos primitivos e 1.915 conceitos pré-coordenados – 
diagnósticos, resultados ou intervenções de enfermagem.22

Para a CIPE® 22, há três conceitos a considerar – organizador, primitivo e 
pré-coordenado – assim compreendidos:

a) Conceito organizador (CO) é um termo de maior abstração, que esta-
belece base para acomodação dos outros termos na classificação. Ex.: 

“Diagnóstico e Resultado” e “Intervenção”.
b) Conceito primitivo é o termo acomodado nos 7 eixos, que vai ser uti-

lizado para compor o conceito pré-coordenado. Ex.: “Troca de gases”.
c) Conceito pré-coordenado é o termo que representa diagnósticos, re-

sultados ou intervenções de enfermagem.
• Diagnóstico de Enfermagem (DE) é um “título atribuído pela(o) 

enfermeira(o) a uma decisão sobre um fenômeno que é foco de 
intervenção de enfermagem”.22

• Resultado de Enfermagem (RE) é “a medida ou o estado de um 
diagnóstico de enfermagem em pontos do tempo, após uma inter-
venção de enfermagem”.22

• Intervenções de Enfermagem (IE) é “uma ação realizada em respos-
ta a um diagnóstico de enfermagem, com a finalidade de produzir 
um resultado de enfermagem”.22

Outras definições importantes são as relacionadas aos 7-eixos da CIPE®:
1) Foco (F) é a “área de atenção relevante para a enfermagem”.22

2) Julgamento (J) é a “opinião clínica ou determinação relacionada ao foco 
da prática de enfermagem”.22
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3) Ação (A) é um “processo intencional aplicado a, ou desempenhado por 
um cliente”.22

4) Localização (L) é a “orientação anatômica ou espacial de um diagnós-
tico ou intervenção”.22

5) Meios (M) é a “maneira ou método de executar uma intervenção.”22

6) Tempo (T) é “o momento, instante, intervalo ou duração de uma 
ocorrência”.22

7) Cliente (C) é o “sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é benefici-
ário de uma intervenção de enfermagem”.22

Para denominar um DE ou RE, é utilizada a norma ISO 18.10430, a qual 
indica que um DE ou RE é uma expressão de um: 

a. julgamento sobre um foco. Ex.: “Débito Cardíaco, Prejudicado”. Neste 
caso, o RE ou RE deve, obrigatoriamente, ter um (1) conceito do eixo 

“Foco” e um (1) do eixo “Julgamento”.
b. achado clínico, que pode ser uma alteração no estado, processo, estru-

tura, função ou comportamento do indivíduo, família ou comunidade. 
Ex.: “Medo”, “Exposição à contaminação”. Neste caso, tem apenas um 
(1) conceito primitivo do eixo “Foco”.

O DE ou RE pode ser expresso por uma situação potencial, seja ela de risco 
ou de chance (oportunidade). Quando o foco é um fenômeno negativo, usa-se o 
termo “Risco”. Ex.: “Risco de Solidão”; quando é um fenômeno positivo, usa-se 
o termo “Chance” (ou “Oportunidade”). Ex.: “Chance (ou Oportunidade) de 
Amamentação.”

Também pode ser incluído no DE ou RE, quando pertinente, um (1) con-
ceito do eixo “Cliente”. Nesse caso, não pode ser o sujeito do registro do DE ou 
RE. Ex.: “Conhecimento sobre os Cuidados com o Lactente”.

Por fim, pode ser associado ao termo principal: um (1) grau, um (1) curso 
clínico ou um (1) tempo, bem como ao conceito primitivo do eixo “Foco”, uma 
(1) ou mais localizações, considerando-se que:

a) Grau é um qualificador de severidade ou intensidade para o foco. Ex.: 
“Severa”.

b) Curso clínico é o início ou duração. Ex.: “Agudo”.
c) Tempo é uma ocorrência ou um ponto ou um período. Ex.: “Adolescência”.
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Para denominar uma IE, também é utilizada a norma ISO 1810430. Ela indi-
ca que uma IE é uma expressão na qual deve ter um (1) conceito do eixo “Ação”, 
com um (1) ou mais alvos, exceto se o alvo for o objeto do registro e estiver im-
plícito na expressão.

A IE pode ser qualificada, portanto, mais detalhada, pela inclusão de ter-
mos dos eixos “Meios”, “Tempo”, “Localização”. Também se permite a inclusão 
de termos que possam descrever o grau e/ou o curso clínico.

Convém lembrar que uma IE deve ser composta por uma frase verbal, en-
tretanto, a norma ISO 18.104 não consente o uso do pretérito e de formas impe-
rativas (de ordem/instrução).

UTILIZAÇÃO DA CIPE® NO BRASIL E NO MUNDO

Desde o início dos anos 1990, a comunidade científica vem discutindo a 
CIPE®. Estudos podem ser acessados em várias plataformas virtuais. Como esta 
seção não tem como objetivo realizar uma revisão de literatura, alguns estudos 
que se dedicam a CIPE® serão destacados, de forma intencional, sem pretensão 
de esgotar o assunto. 

Na plataforma “Scopus” – www.scopus.com –, pode ser identificado que a 
classificação vem sendo objeto de pesquisas de forma crescente, após o meio da 
década de 1990, em diversos países. Porém, o Brasil se destaca como o segundo 
país com o maior número de estudos sobre o tema, sendo ultrapassado apenas 
pelos Estados Unidos da América.

Embora não se identifique dentre os países que produzem pesquisas em 
periódicos qualificados, Portugal é um exemplo da aplicabilidade da CIPE®. A 
classificação está incluída no Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE®), 
desde 2008. Tal sistema é utilizado pela maioria dos hospitais e centros de saúde 
do Serviço Nacional de Saúde, e a versão Beta-2 CIPE® foi utilizada para possibi-
litar a elaboração de DE e IE pelos enfermeiros utilizadores do sistema.

Neste país, em 2014, foi publicado um documento, em sete volumes e 2.511 
páginas, cujo conteúdo se destina à análise da parametrização nacional dos diag-
nósticos, resultados e intervenções de enfermagem, incluídos no SAPE®, propondo 
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uma ligação entre tais elementos.31 Esse movimento foi justificado pelo fato de 
que os distintos serviços estavam produzindo padronizações próprias, descarac-
terizando a possível interoperabilidade e agregação de informações. Ademais, o 
fato de os enfermeiros poderem elaborar diagnósticos e intervenções, a partir 
do modelo da CIPE® versão Beta-2, resultou, a partir de 246 focos, um montan-
te de 31.583 DE e 27.380 IE. Esse conjunto carecia de adequação à ISO 18.104, 
pois alguns estavam “incompletos”, ambíguos, inadequados ou incompreensíveis. 
Assim, a parametrização nacional, conduzida por enfermeiros da Escola Supe-
rior de Enfermagem do Porto, resultou em 227 focos, com 3.454 DE e 3.824 IE.31

Verifica-se, ainda, que alguns hospitais do país discutem a incorporação de 
teorias de enfermagem para ancorar a coleta de dados, como exemplo da Teo-
ria de Virgínia Henderson32 e estudos se dedicam à elaboração de subconjuntos 
terminológicos para áreas como a saúde mental.33

Em nosso país, os estudos são conduzidos, principalmente, em programas 
de pós-graduação stricto sensu. A Universidade Federal da Paraíba, representada 
pela pesquisadora Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega, é a instituição identifi-
cada com o maior número de estudos sobre o tema, sendo uma referência para 
outros grupos de pesquisa, brasileiros e internacionais. Também se destacam 
teses e dissertações, disponíveis no banco de teses da CAPES, da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e, mais recentemente, da Universidade Federal Fluminense.

Entretanto, poucas são as análises de experiências de aplicação da CIPE® 
no Brasil e, no âmbito mundial, também se verifica o limite de conhecimento 
sobre os resultados da prática de enfermagem em serviços que adotam a CIPE® 
para gerar informações.

Os principais objetivos identificados em uma revisão sistemática interna-
cional sobre a CIPE®, limitada entre 2006 e 201534 foram: validar a adequação 
da classificação para áreas ou populações de cuidados especiais; desenvolver as 
estruturas da CIPE®; e utilizar a classificação para apoiar a geração de conheci-
mentos de enfermagem.

Após 2015, houve um aumento de estudos brasileiros que se dedicaram 
a construção de subconjuntos terminológicos.35, 36 Porém, seus resultados não 
foram incorporados pelo CIE e, consequentemente, os novos conceitos não fo-
ram incluídos na CIPE®. No site do CIE estão disponibilizados subconjuntos 
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terminológicos da CIPE®, elaborados por enfermeiros de vários países, mas ne-
nhum deles é decorrente de pesquisadores brasileiros.

O Conselho apresentou, em 2008, um guideline para construção de subcon-
juntos terminológicos, com dez passos.29 Por sua vez, Coenen e Kim discutem 
um método constituído de seis passos.37 Ambos possuem pouco detalhamen-
to metodológico, o que determinou a construção de um método brasileiro por 
Nóbrega, Cubas e colaboradoras, cuja finalidade é contribuir para que os sub-
conjuntos construídos no Brasil possam adequar-se a um padrão internacional 
e potencializar o processo de validação de enunciados.38

Destaca-se também uma área pouco explorada no contexto brasileiro – a 
elaboração de teorias de médio alcance para ancorar subconjuntos terminológi-
cos. Nesse contexto, a Teoria Interativa de Amamentação, produzida por Primo 
e Brandão39, é um exemplo, uma vez que subsidiou o Subconjunto terminológico 
da CIPE® para assistência à mulher e à criança em processo de amamentação.40

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®) é recen-
te, se pensarmos na estruturação da enfermagem científica. Seu histórico refle-
te comprometimento com a representação do conhecimento da profissão, bem 
como a relação com equipes interdisciplinares oriundas da tecnologia da infor-
mação. Sua estrutura e os significados de seus conceitos evoluíram, tornando-a 
mais próxima dos critérios listados por seus desenvolvedores.

O Brasil possui pesquisadores que desenvolvem estudos voltados para cons-
trução de subconjuntos, embora nenhum destes produtos tenha sido acreditado 
pelo CIE. Mais recentemente houve a incorporação de teorias de médio alcance. 
Em Portugal, a CIPE® é utilizada no SAPE® e possui um rol de diagnósticos e 
intervenções parametrizado nacionalmente.

No Brasil e no mundo, a CIPE® carece de análises de sua implementação 
em contextos de cuidado, para que ela possa cumprir sua finalidade de revelar o 
impacto dos resultados das ações de enfermagem na saúde das pessoas, famílias 
e comunidade.
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Assim como a CIPE®, o sistema NNN tem sido explorado na prática clínica 
por estudantes de enfermagem e enfermeiros. Entretanto, sua utilização ainda 
precisa ser ampliada, para que possamos verdadeiramente padronizar a lingua-
gem entre os enfermeiros, bem como evidenciar intervenções realmente efetivas 
e eficientes para os mais variados diagnósticos de enfermagem.
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