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RESUMO
Trata-se de uma experiência aplicada no ensino de Enfermagem Clínica, dirigida ao paciente que se submete à biópsia 

hepática pelo método percutâneo. Enfatiza a assistência de enfermagem antes, durante e após o procedimento, e 

apresenta especialmente ações de responsabilidade do enfermeiro, as quais requerem avaliação clínica fundamentada 

e abordagem integral ao ser humano, como a realização de educação em saúde. Também descreve aspectos clínicos 

relacionados com conceito, métodos, indicações, contra-indicações e complicações do procedimento.  

Palavras-chave: Educação em enfermagem. Técnicas de diagnósticos e procedimentos. Cuidados de enfermagem.
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1   INTRODUÇÃO

O fígado é o maior órgão interno do corpo 

humano e um dos mais importantes. É considerado 

uma “fábrica química” do organismo, pois regula 

os níveis das principais substâncias químicas do 

sangue.  Ele pesa cerca de 1,5 quilo e se localiza 

no hipocôndrio direito, no quadrante superior da 

cavidade abdominal , protegido pelas costelas

Fisiologicamente seu volume está dividido 

em dois lóbulos (direito e esquerdo), e o direito é 

seis vezes maior que o esquerdo. Esse órgão tem 

uma geometria irregular e sua forma varia de uma 

pessoa para outra. O órgão é totalmente recoberto 

pelo peritônio e é irrigado pela artéria hepática, e 

recebe sangue venoso do baço e intestinos pela 

veia porta (CARNEIRO, 2001; TUNES, S/D)

Segundo Carneiro (2001), o fígado é a parte 

vital do sistema digestivo, ajuda no desempenho de 

importantes funções biológicas, tais como: limpa o 

sangue, por meio da metabolização de substâncias 

químicas e neutraliza e destrói substâncias tóxicas 

ao organismo; regula e fornece combustível ao 

corpo por meio da produção, armazenamento 

e fornecimento de energia (glicose); produz 

proteínas envolvidas no transporte de substâncias 

no sangue, na coagulação do sangue e na 

resistência a infecções; produz a bile, que elimina 

substâncias tóxicas do corpo e ajuda na digestão; 

regula o balanceamento de hormônios, como 

aqueles ligados ao sexo, à tireóide e cortisona, 

entre outros; regula a extração e conversão do 

colesterol em outras substâncias essenciais ao 

organismo; regula o armazenamento de reservas 

de ferro, bem como de uma variedade de 

vitaminas e outros minerais. 

Para Tunes (s/d), o fígado é um órgão 

importante, pois executa mais de 500 funções no 

organismo humano, mas também é complexo, de 

difícil tratamento, pois não existe remédio capaz 

de reavivar as funções de um fígado que já entrou 

em falência. Possui uma característica peculiar que 

é sua capacidade de regeneração, pois, mesmo 

que tenham sido extirpados 80% de seu volume, 

reconstitui-se em dois ou três meses.

Diante da variedade funcional do fígado, 

o número de anomalias hepáticas é muito grande 

e atinge pessoas de várias idades. Já foram 

identificados mais de 100 tipos de doenças do 

fígado, e as mais comuns são: hepatites, cirrose, 

petrificação e o câncer (CARNEIRO, 2001). 

Segundo Jorge s/d (a), a primeira biópsia 

hepática para fins diagnósticos foi realizada em 

1923. Desde então, a técnica tem sido modificada 

e, graças a sua baixa morbidade e mortalidade, 

vem sendo usada amplamente para diagnóstico 

na área de Hepatologia.     

A análise histológia é fundamental no 

diagnóstico de doenças como hemocromatose, 

hepatite auto-imune, colangite esclerosante e 

cirrose biliar primária, e também é necessária 

no estadiamento e controle de tratamento das 

hepatites virais. A biópsia hepática fornece um 

diagnóstico preciso em aproximadamente 90% 

dos pacientes com anormalidades inexplicáveis 

reveladas em testes de função hepática 

(MÉTODOS COMPLEMENTARES..., 2004). 

São descritas três técnicas: percutânea, 

transjugular e laparoscópica. As duas últimas são 

indicadas a pacientes com coagulopatia para os quais 

não se permite a primeira. 

Entretanto, Jorge (s/d) (a,b) , e Filgueira 

e Figueiredo (2004) citam que a técnica mais 

utilizada é a percutânea (pela pele) às cegas, 

quando a suspeita é doença parenquimatosa 

difusa (cirrose biliar primária, hepatites crônicas, 
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cirrose) ou quando o paciente apresenta 

dificuldades diagnósticas e tem provalvemente 

uma causa intra-hepática. A técnica de biópsia 

hepática percutânea guiada por ultra-som ou 

tomografia computadorizada, acompanhando a 

evolução tecnológica e a necessária precisão do 

exame, com risco menor de complicações, é útil 

nos casos em que mostram imagens nodulares, 

quando o fígado é pequeno ou quando a lesão é 

focal, como um câncer.

Em concordância com os referidos 

autores, Barone (2002) considera a biópsia 

hepática percutânea como o exame decisivo para 

determinar a indicação ou não do tratamento. Esse 

autor exemplifica a hepatite C cuja biópsia mostra 

atividade não só necroinflamatória da doença, mas 

principalmente a fibrose, sendo esse achado um 

fator fundamental na indicação do tratamento.

Correia (2004)  relata que a biópsia 

hepática é o exame padrão-ouro para avaliar o 

grau de atividade e o estádio em que a doença 

se encontra. Esse exame serve para confirmação 

do diagnóstico clínico-laboratorial, para afastar 

doenças e condições associadas, fornecer dados 

para avaliação prognóstica, para indicação 

de tratamento e decisão da medicação mais 

adequada, além de servir para monitoramento 

terapêutico por meio da comparação de 

espécimes pré e pós-tratamento. 

Também ao discutir as indicações, Carneiro 

(2001) cita que a biópsia hepática percutânea é o 

método mais preciso para a quantificação do ferro 

hepático, em pacientes com sobrecarga desse 

metal no corpo. Portanto, é usada como técnica 

padrão, pois, além de avaliar a concentração de 

ferro depositada nos tecidos, ela também permite 

diagnosticar doenças que alteram o tecido hepático.

A biópsia hepática percutânea é um 

procedimento invasivo, porém seguro, e é descrita 

uma taxa de mortalidade variando entre 0,1% e 0,01%, 

incluindo pacientes com neoplasias e insuficiência 

hepatocítica com distúrbios da coagulação. 

A principal causa de mortalidade 

relacionada com o procedimento é a hemorragia, 

que se apresenta clinicamente nas primeiras seis 

horas após a biópsia. A morbidade é baixa, a 

mais comum é a dor (1,5% a 3%), hemorragias 

subclínicas (0,35%-0,5%) e punção de órgãos 

adjacentes (0,01% a 0,1%). São considerados 

como fatores de risco no procedimento a 

experiência do médico, a técnica utilizada 

(preferencialmente guiada por ultra-som) e o 

número de tentativas (JORGE, s/d) (a); MÉTODOS 

COMPLEMENTARES..., 2004).

Segundo Bruno et al. (1988), biopsiar 

o fígado de pacientes em hemodiálise pode ser 

muito problemático. A técnica original, biópsia por 

aspiração percutânea, é definitivamente perigosa 

nesses pacientes, com risco de sangramento 

volumoso, pois necessariamente será seguida por 

hemodiálise com heparinização.

A biópsia hepática percutânea guiada 

por ultra-som é, portanto, segura em pacientes 

selecionados, ou seja, excluídos aqueles com 

condições que aumentem o risco de hemorragia 

(tempo de protrombina > 3,5 segundos a 

mais que o controle; contagem de plaquetas 

< 50.000/mm3; uso de antiinflamatórios 

não-esteroidais entre sete e dez dias antes), 

a saber, encefalopatia, ascite, insuficiência 

hepatocítica com icterícia severa e evidência 

de obstrução biliar extra-hepática, coagulopatia 

significativa, doenças graves em outros órgãos 

como insuficiência cardíaca congestiva ou 

idade avançada. Outras contra-indicações 
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incluem: obesidade mórbida, insuficiência 

cardiopulmonar grave, obstrução intestinal e 

peritonite bacteriana. As principais complicações 

são: sangramento, punção de outros órgãos (rins, 

pulmão, cólon, vesícula biliar), pneumotórax e 

enfisema subcutâneo (BIÓPSIA HEPÁTICA...) 

A maioria das biópsias é realizada em 

pacientes internados, mas pode também ser em 

ambulatorio, com baixíssimo risco de complicações, 

exceto nos casos descritos (SETTE, Jr. et al.  S/D).

Para os mesmos autores, outras técnicas 

de realização de biópsia hepática  incluem a via 

torácica transpulmonar, a via transvenosa (femoral 

ou jugular) e a via cirúrgica (laparoscopia) 

A equipe de enfermagem tem papel 

fundamental no auxílio a esse procedimento médico 

especializado, destacando-se a atuação do enfermeiro 

antes, durante e após a realização do exame.

2  MATERIAL E MÉTODOS 

2.1  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

AO PACIENTE SUBMETIDO À 

BIÓPSIA HEPÁTICA (MÉTODO 

PERCUTÂNEO)

A enfermagem que assiste o paciente 

submetido à biópsia hepática percutânea deve 

garantir a qualidade e continuidade da assistência 

de enfermagem prestada ao paciente/cliente.

Conforme descreve Lima (2004), o 

enfermeiro necessita ter conhecimento científico, 

habilidades técnicas, julgamento clínico a 

respeito do estado de saúde do indivíduo e deve 

fornecer conhecimentos e subsídios para que o 

paciente possa evoluir para o autocuidado, sendo 

imprescindível a comunicação, a orientação e o 

ensino desse cuidar, visando à assistência holística.

Para esse mesmo autor, no processo de 

julgamento clínico, o enfermeiro precisa avaliar 

o significado das informações obtidas a respeito 

do cliente, estabelecer relações entre os dados, 

nomear o fenômeno e formular o diagnóstico 

a partir da inferência e de estratégias de 

pensamento, baseando-se em suas experiências, 

conhecimentos e valores.

 Em concordância com Brunner e 

Suddart (2002), e considerando a experiência 

das autoras deste trabalho na assistência a 

pacientes hepatopatas, e em trabalhos publicados 

(LOUREIRO; REIS; SILVA, 2003; LOUREIRO; 

PÁDUA, REIS, 2003), elaborou-se a assistência de 

enfermagem prioritária aos indivíduos submetidos 

à biópsia hepática pelo método percutâneo: 

3. A assistência de enfermagem antes do 

procedimento consiste em:

a) confirmar a solicitação do exame no 

prontuário do paciente;

b) confirmar o agendamento do exame 

junto ao profissional responsável 

pela execução da biópsia hepática;

c) comunicar e orientar o paciente/

acompanhante/família sobre o exame;

d) conferir o jejum, no mínimo por 12 

horas;

e)  checar suspensão de medicamentos 

anti-agregante plaquetários, 

anticoagulantes e antiinflamatórios 

não esteróides, 24 h antes do exame;

f) conferir e avaliar resultados de 

exames laboratoriais (hemograma, 

coagulograma, TAP (tempo de ação 

da protrombina), tipagem sangüínea 
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e fator Rh, bioquímica);

g) realizar exame físico geral e dirigido;

- nível de consciência;

- pele e mucosas - coloração (palidez, 

cianose, icterícia, equimoses, 

hematomas)

-  tórax: avaliar simetria , tipo de 

respiração, expansibilidade torácica, 

presença de circulação colateral 

ou “aranhas vasculares”, massas, 

regiões dolorosas, som percurtidos 

e ausculta avaliando se há sons 

adventícios, enfisema subcutâneo.

- abdome: inspeção da pele, 

ascite, presença de RHA(ruídos 

hidroaéreos), massas, distenção 

abdominal, circulação colateral 

ou “aranhas vasculares”, áreas de 

hipersensibilidade.

- MMSS e MMII: coloração, perfusão 

periférica, termorregulação, edema.

h) avaliar a necessidade de tricotomia/

aparar os pelos na região do 

hipocôndrio direito;

i) orientar/auxiliar/supervisionar banho 

antes da realização do exame;

j) avaliar sinais vitais ;

l) manter acesso venoso periférico com 

cateter de média duração calibroso 

e permeável;

m) solicitar ao paciente para esvaziar a 

bexiga e evacuar;

n) degermação do local a ser puncionado 

pele com anti-séptico degermante; 

o) reforçar orientações sobre o procedimento 

quanto a: dor, posicionamento, anestesia, 

respiração, duração e intercorrências que 

podem sobrevir, recuperação

p) organizar material necessário (campo 

estéril, anestésico local de primeiro 

uso, agulha para biopsia hepática 

percutânea, lâmina de bisturi, 

solução anti-séptica, gazes, 02 vidros 

de 10 ml com tampa estéril, fita 

hipoalergência, luva estéril, avental, 

máscara, identificação para o frasco, 

solução de formol/ SF 0,9%;

q) realizar a identificação dos frascos.

4. Durante o procedimento deve-se:

a) manter e elevar cabeceira em semi-

Fowler ou Fowler alto (45°),

b) posicionar o paciente em decúbito 

lateral esquerdo (semi - inclinado) 

fazendo uso de coxins;

c) realizar antissepsia do local da punção 

com anti-séptico tópico;

d) avaliação constante de SSVV 

atentando para freqüência 

respiratória e cardíaca;

e) solicitar que o paciente respire 

normalmente;

f) auxiliar no procedimento médico; 

g) acondicionar o material coletado 

nos frascos estéreis com formol 

(exame anátomopatológico) ou SF 

0,9% (se exame microbiológico), 

devidamente identificados.

5. Após o procedimento deve-se:

a) fazer a anti-sepsia do local puncionado 

com anti-séptico tópico;

b) fazer o curativo oclusivo, compressivo 

com fita hipoalergênica;
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c) posicionar o paciente em decúbito 

lateral direito durante as primeiras 4 

horas;

d) verificar sinais vitais de 1/1 hora até 

4 horas após o procedimento; após, 

de 6/6 horas;

e) valorizar queixas do paciente;

f) realizar curva térmica de 8/8 horas 

por sete dias;

g) controlar, registrar e comunicar 

alterações da diurese: volume, 

coloração (hematúria) e disúria;

h) observar, registrar e comunicar 

ocorrência de vômitos e 

enterorragias;

i) realizar exame físico dirigido de 1/1 

hora até 4 horas após o procedimento; 

após, de 6/6 horas (enfermeiro);

j) avaliar nível de consciência aplicando 

escala de coma de Glasgow e status 

mental (enfermeiro);

l) avaliar o local da punção por 

causa do risco de hemorragia e 

extravasamento de líquidos;

m) avaliar sinais e sintomas sugestivos 

de complicações pulmonares: 

alterações de freqüência cardíaca 

e respiratória, dispnéia, uso de 

musculatura acessória; simetria do 

tórax, enfisema subcutâneo e dor;

n) avaliar sinais e sintomas sugestivos de 

complicações abdominais: simetria, 

dor, rigidez;

o) avaliar sinais de choque hipovolêmico 

ou pirogênico;

p) avaliar membros superiores e inferiores 

quanto à perfusão periférica;

q) encaminhar o material coletado aos 

laboratórios;

r) proceder aos registros de 

enfermagem; 

6. A educação em saúde consiste também das 

seguintes orientações pós-exames para os pacientes:

a) manter repouso relativo por sete dias;

b) evitar carregar peso superior a 5-7 kg;

c) privar-se de dirigir automóveis;

d) evitar atividade esportiva por dez dias;

e) abster-se de atividade sexual por 

cinco dias.

7  RELATANDO A EXPERIÊNCIA DE 
ENSINO

O ensino da assistência de enfermagem 

a pacientes com afecções/infecções clínicas, 

submetidos a exames, tem sido direcionado pelas 

autoras deste trabalho, para o desenvolvimento 

de competências e habilidades. O acadêmico 

de enfermagem, ao assistir um paciente que será 

submetido a um exame diagnóstico/terapêutico, 

deverá estar fundamentado para entender, participar 

do procedimento e assistir o paciente antes, durante 

e após o exame. Quando os exames não são 

agendados com antecedência, os acadêmicos são 

instrumentalizados pelas docentes para assistir e 

acompanhar a realização dos exames.  

Após, recebem orientação para construir 

seu conhecimento, partindo da realidade 

vivenciada. Por ser o conhecimento fruto de um 

processo dinâmico, o acadêmico realiza pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, estabelece as ações de 

enfermagem e define as estratégias didáticas para 

apresentação do trabalho elaborado. 
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Os novos saberes são compartilhados 

com os demais acadêmicos de enfermagem 

que compõem o grupo de estágio, por meio de 

apresentação do caso, do referencial bibliográfico 

e da assistência de enfermagem construída. 

A metodologia aplicada, considerando a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade, está 

fundamentada na pedagogia problematizadora, 

tendo como princípios a correlação teoria-prática, 

a integração ensino-serviço, a construção coletiva 

dos conhecimentos a partir do referencial de 

experiências vivenciadas, a relação indissociável 

entre o processo de formação, organização dos 

serviços e assistência de enfermagem prestada 

com qualidade (LOUREIRO; REIS; SILVA, 2003).

No desenvolvimento da Disciplina de 

Enfermagem Clínica para o Curso de Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, no que tange à assistência 

a portadores de hepatopatias, é contemplada a 

avaliação do paciente, correlação com a clínica 

e terapêutica empregada, métodos e técnicas de 

coleta de material para exames, identificação, 

transporte e encaminhamento de amostras ao 

laboratório (LOUREIRO; REIS; SILVA, 2003).

As autoras deste trabalho concordam com 

Fernandes e Noka (2000) ao afirmarem que um 

grupo de pessoas com conhecimentos e habilidades 

e apoio recíprocos pode conseguir resolver 

problemas de alta complexidade e crônicos, agindo 

em conjunto, desde que preparadas e treinadas 

para tais atividades. Desta forma, acredita-se 

que o acadêmico de enfermagem está sendo 

instrumentalizado para desempenhar atribuições 

compatíveis com a profissão.

No entanto, freqüentemente, são 

observadas particularidades da assistência de 

enfermagem ao hepatopata, como a realização 

de biópsia pela via percutânea, que representam a 

oportunidade de aplicar metodologia da assistência, 

desenvolver pesquisa e ensinar com qualidade.

Durante determinado período de 

estágio, assistiu-se uma paciente em grave estado 

geral, internada na Unidade de Clínica Médica de 

um Hospital Universitário, submetida à biópsia 

hepática por via percutânea, para confirmação 

do diagnóstico de Hepatite auto-imune. Essa 

paciente apresentou como complicação o 

desenvolvimento de enfisema subcutâneo 

detectado durante a realização do exame físico 

por acadêmico de enfermagem.

Considerando a escassez de referências 

bibliográficas específicas sobre o tema, 

principalmente para a assistência de enfermagem, 

e que publicações trazem inovações, as autoras 

despertaram-se para o fato de que poderiam 

relatar suas experiências de ensino associada à 

realização de exames terapêuticos e diagnósticos, 

já que a metodologia empregada pode ser aplicada 

a outros tipos de exames como: endoscopias, 

cateterismos, ultra-sonografia e outros. 

Ao colocar o aluno cada vez mais próximo 

a uma realidade que requer ações efetivas de 

assistência, estabelecendo relação de qualidade 

entre profissional de saúde e cliente, com atenção 

individualizada e ajustada às necessidades e 

possibilidades dele, aplicou-se a metodologia de 

ensino e de assistência  descrita a seguir.

8  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
DE ENSINO DE ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM

a) Instrumentalização do aluno: a partir 

da revisão de conhecimentos 

interdisciplinares de anatomia, 
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fisiologia, patologia, microbiologia, 

epidemiologia, parasitologia, 

psicologia e semiologia e 

semiotécnica de enfermagem; 

necessidades humanas básicas 

aplicadas à fase do ciclo vital 

em que se encontra o paciente 

assistido, abrangendo o contexto 

biopsicossocial e espiritual; 

promoção da saúde e prevenção 

de agravos; diagnóstico, tratamento, 

recuperação e reabilitação; 

prevenção e controle de infecção 

hospitalar; e metodologia da 

Assistência de Enfermagem;

b) Construção da seqüência de 

atividades: as acadêmicos são 

orientados a seguirem a seguinte 

seqüência de atividades: confirmação 

do agendamento do exame; revisão 

do prontuário do paciente (dados 

de identificação, patologia, evolução 

clínica, resultados de exames 

diagnósticos e terapêuticos, tratamento 

utilizado e indicação do exame 

solicitado); interação do acadêmico 

com a equipe multidisciplinar e com 

o paciente, acompanhante/família; 

avaliação do paciente (exame físico 

geral e dirigido); orientação ao 

paciente e acompanhante/família 

sobre o exame (indicações, preparo, 

método de realização, intercorrências, 

possíveis resultados, cuidados antes, 

durante e após o exame); realização 

dos cuidados de enfermagem que 

antecedem a realização do exame; 

registro no prontuário das condições 

gerais do paciente e a forma do seu 

encaminhamento para o exame; 

encaminhamento do paciente, 

acompanhado pelo acadêmico, ao 

local de realização do procedimento; 

assistência de enfermagem durante 

e após a realização do exame; 

e anotações de enfermagem no 

prontuário do paciente: sinais vitais, 

estado geral, condições em que o 

paciente foi encaminhado e como 

retornou do exame; 

Destaque para as intercorrências 

observadas, acompanhadas 

e assistidas. Inclui alterações 

fisiopatológicas, descrição do 

exame e alterações na terapêutica; 

dados relevantes referidos pelo 

paciente/acompanhante e equipe 

multidisciplinar; descrição quantitativa 

e qualitativa das intervenções de 

enfermagem realizadas;

c) Avaliando a assistência: a avaliação 

da assistência é caminho, 

caracterizado pela reavaliação 

clínica e contextualização, visando 

ao registro da evolução do 

paciente. Esse processo é descrito 

como parte integrante do relatório 

de enfermagem, momento em 

que o acadêmico estabelece a 

co-relação entre a assistência 

prestada, alterações identificadas 

e as necessidades de continuidade 

de assistência (LOUREIRO, REIS e 

SILVA, 2005);   

d) Avaliação da Aprendizagem: na 

avaliação da aprendizagem, 
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incluem aspectos afetivos, cognitivos 

e psicomotores e também a 

abrangência biopsicossocial e 

espiritual da assistência prestada 

e do trabalho elaborado com a 

finalidade de apresentação oral.

9   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da disciplina de 

Enfermagem Clínica em condições reais de trabalho, 

por meio de uma estratégia metodológica para 

assistir o paciente submetido ao exame e ensinar o 

acadêmico, tem se revelado muito satisfatório. 

A equipe de enfermagem faz parte do 

grupo que atende o indivíduo submetido à biópsia 

hepática, prestando cuidados antes, durante e 

após a realização do exame.

Enfatizamos que o profissional enfermeiro 

deve desenvolver habilidades para prestar assistência 

sistematizada e individualizada a pacientes 

submetidos a procedimentos diagnósticos ou 

terapias inovadoras no tratamento de  hepatopatias, 

como a biópsia hepática. 

O apoio do enfermeiro proporciona conforto 

e segurança ao paciente, garantindo sua cooperação, 

e o desempenho técnico desse profissional promove 

assistência de qualidade, com diminuição dos riscos e 

recuperação mais rápida do paciente.

Na assistência a pacientes submetidos 

a biópsia hepática por punção percutânea, tem 

sido possível prestar assistência sistematizada, 

individualizada e integral, oportunidades singulares 

para correlação teórico-prática, com a aplicação 

de conhecimentos básicos da área de formação 

acadêmica, contextualização do processo saúde-

doença e focalização ampliada para além do biológico, 

abrangendo aspectos emocionais, sociais e espirituais 

e oportunidade para o acadêmico avaliar as diversas 

nuanças que interferem nas condições de assistência 

oferecidas pelos serviços públicos de saúde.

Deseja-se, desta forma, estar contribuindo 

para a qualidade da assistência e fornecendo 

material de consulta à equipe de enfermagem e 

acadêmicos que vivenciam experiências similares. 
ABSTRACT
This is experience that has been applied in the teaching 
of Clinical Nursing, it has directed from the patient whom 
submits the percutaneous hepatic biopsy. It emphasizes 
the nursing attendance before, during and after the 
procedure, especially presenting actions of the nurse’s 
responsibility, which request based clinical evaluation 
and integral approach to the human being, including 
the education accomplishment in health. Also describes 
clinical aspects related to concept, methods, indications, 
contraindications and complications of the procedure.  
Keywords: Nursing education. Techniques of diagnoses 
and procedures. Nursing care.
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