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Resumo: O cuidado de enfermagem necessita de suporte teórico para a 
implementação do processo de enfermagem em suas etapas, podendo ser 
ainda facilitado pela utilização de um sistema de classificação que possa ser 
empregados na prática profissional, no desenvolvimento do cuidado 
direcionado as necessidades de cada indivíduo/prioridades de saúde, em 
especial, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), 
sistema selecionado para o presente estudo. Na atualidade, destacam-se as 
necessidades relacionadas a doenças crônicas enquanto integrantes da tripla 
carga de doenças no Brasil, destacando-se nesse contexto a insuficiência 
cardíaca crônica, prioridade desse estudo, configurando-se como uma 
síndrome clínica de caráter sistêmico, responsável pelo inadequado suprimento 
sanguíneo às demandas metabólicas. Logo, tem-se como objetivo estruturar 
uma proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE® para o cuidado de 
Enfermagem a pessoas com insuficiência cardíaca crônica na atenção terciária 
em saúde, com base no Referencial Teórico das Necessidades Humanas 
Básicas de Wanda Horta. Trata-se de um projeto de dissertação do Mestrado 
em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, com delineamento 
metodológico, com base nas fases: 1) Identificação e validação dos termos 
relevantes para a prioridade de saúde eleita; 2) Mapeamento cruzado dos 
termos identificados com os termos da CIPE®; 3) Construção de enunciados de 
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem; 4) Construção das 
definições operacionais dos diagnósticos/resultados de enfermagem; 5) 
Mapeamento cruzado dos enunciados construídos com os da CIPE®; Validação 
por consenso dos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem; 6) 
Validação por consenso dos diagnósticos/resultados e intervenções de 
enfermagem; 7) Estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE®. Espera-
se a partir do presente estudo construir enunciados de diagnósticos/resultados 
e intervenções de Enfermagem que subsidiem o cuidado clínico de 
enfermagem à pessoa com insuficiência cardíaca crônica, contemplando as 
necessidades básicas dos indivíduos e prevenindo complicações à saúde, com 
a diminuição da mortalidade e gerando indicadores epidemiológicos e clínicos 
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que destaquem a atuação de enfermagem no cuidado direcionado à 
população.  
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