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RESUMO 

 

Estudo experimental, com o objetivo de avaliar a eficácia da intervenção educacional 

fundamentada na simulação clínica virtual e na aprendizagem baseada em problemas para o 

ensino do raciocínio diagnóstico em Enfermagem. A pesquisa foi desenvolvida em quatro 

etapas, a saber: construção de cenários clínicos simulados para a intervenção educaciona; 

análise de conteúdo dos cenários clínicos simulados; desenvolvimento da hipermídia para 

intervenção educacional; e aplicação da intervenção educacional com alunos do curso de 

graduação em enfermagem. A etapa de construção dos cenários simulados tratou-se de um 

estudo do tipo metodológico. Baseou-se na literatura, por meio de estudos de validação de 

diagnósticos de enfermagem. Os cenários foram analisados por 22 especialistas em raciocínio 

diagnóstico e/ou simulação clínica. A terceira etapa permitiu alocar os cenários na hipermídia 

Enfermeiro diagnosticador. Após a engenharia final, a hipermídia foi submetida à testagem de 

sua usabilidade, por meio da System Usability Scale, junto a uma equipe composta por oito 

estudantes de Enfermagem e enfermeiros. Na última etapa, a intervenção educacional 

fundamentada na simulação clínica virtual e na aprendizagem baseada em problemas teve sua 

eficácia testada com discentes do curso de graduação em Enfermagem de uma Universidade 

pública no Nordeste do Brasil. Os alunos foram randomizados nos grupos intervenção e 

controle. O grupo intervenção foi submetido à intervenção educacional e avaliou a qualidade 

da hipermídia Enfermeiro diagnosticador, por meio do instrumento Learning Object Review 

Instrument 2.0. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. O projeto 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, com parecer favorável nº 2.171.393. Os 

resultados mostram a construção de cinco cenários clínicos simulados. Esses foram 

posteriormente julgados com concordância aceitável entre os especialistas (Kappa>0,65). 

Todos os diagnósticos propostos apresentaram alto grau de acurácia de acordo com a escala 

de acurácia diagnóstica de enfermagem. Como terceira etapa, a hipermídia Enfermeiro 

diagnosticador foi desenvolvida para as plataformas Android e IOS. A mesma apresentou 

usabilidade excelente (score SUS 87,81). Na últuma etapa, o grupo intervenção apresentou 

diferença estatística significante quanto a priorização dos diagnósticos (p=0,014). Houve 

ainda melhora no percentual de acertos quanto a inferência diagnóstica, identificação de 

indicadores diagnósticos, bem como pontuação final maior para o grupo intervenção. Houve 

diferença estatisticamente significativa de desempenho entre o pré e pós-teste nas notas dos 

alunos que participaram da intervenção (p=0,003). O grupo controle também apresentou 

significância estatística na nota atribuída ao processo de raciocínio diagnóstico (p=0,015). 
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Ademais, a hipermídia Enfermeiro diagnosticador obteve score médio alto quanto à qualidade 

(LORI 4,66). Assim, conclui-se que a intervenção educacional fundamentada na simulação 

clínica virtual  e na aprendizagem baseada em problemas para o ensino do raciocínio 

diagnóstico em enfermagem apresentou-se como eficaz. Outrossim, a hipermídia 

desenvolvida foi de alta qualidade, atrativa e favoreceu a motivação do aluno para o processo 

ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Ensino de enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; 

Aprendizagem baseada em problemas; Treinamento por Simulação; Tecnologia educacional; 

Hipermídia. 
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ABSTRACT 

 

Experimental study, aiming to evaluate the effectiveness of educational intervention based on 

virtual clinical simulation and problem-based learning for the teaching of diagnostic reasoning 

in Nursing. The research was developed in four stages, namely: construction of simulated 

clinical scenarios for educational intervention; content analysis of simulated clinical 

scenarios; development of hypermedia for educational intervention; and application of 

educational intervention with undergraduate nursing students. The construction stage of the 

simulated scenarios was a methodological study. It was based on the literature, through 

studies of validation of nursing diagnoses. The scenarios were analyzed by 22 specialists in 

diagnostic reasoning and / or clinical simulation. The third stage allowed to allocate the 

scenarios in the hypermedia Nurse diagnostician. After the final engineering, hypermedia was 

tested for usability through the System Usability Scale, together with a team of eight nursing 

students and nurses. In the last stage, the educational intervention based on virtual clinical 

simulation and problem-based learning had its effectiveness tested with undergraduate 

Nursing students from a public university in northeastern Brazil. Students were randomized 

into intervention and control groups. The intervention group underwent educational 

intervention and evaluated the quality of the hypermedia Nurse diagnostician, through the 

Learning Object Review Instrument 2.0 instrument. Data were analyzed by descriptive and 

inferential statistics. The project was approved by the Research Ethics Committee, with assent 

No. 2,171,393. The results show the construction of five simulated clinical scenarios. These 

were later judged with acceptable agreement among the experts (Kappa> 0.65). All proposed 

diagnoses presented a high degree of accuracy according to the nursing diagnostic accuracy 

scale. As a third step, the hypermedia Nurse Diagnostic was developed for the Android and 

IOS platforms. It presented excellent usability (SUS score 87.81). In the last stage, the 

intervention group showed a statistically significant difference regarding the prioritization of 

diagnoses (p = 0.014). There was also improvement in the percentage of correct answers 

regarding diagnostic inference, identification of diagnostic indicators, as well as higher final 

score for the intervention group. There was a statistically significant difference in 

performance between the pre and posttest in the grades of the students who participated in the 

intervention (p = 0.003). The control group also presented statistical significance in the grade 

attributed to the diagnostic reasoning process (p = 0.015). In addition, the hypermedia Nursing 

diagnostician obtained a high average score for quality (LORI 4,66). Thus, it is concluded that 

educational intervention based on virtual clinical simulation and problem-based learning for 
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teaching diagnostic reasoning in nursing proved to be effective. Moreover, the developed 

hypermedia was of high quality, attractive and favored the student's motivation for the 

teaching-learning process. 

Key-words: Nursing; Education, Nursing; Nursing diagnosis; Problem-Based Learning; 

Simulation Training; Educational Technology; Hypermedia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem Moderna surge no século XIX, a partir da atuação de Florence 

Nightingale, e com ela o ensino formal da profissão. Florence foi responsável pela fundação 

da primeira escola de Enfermagem, na Inglaterra, em 1860 (BASTABLE, 2010; COSTA et 

al., 2009; LOPES; SANTOS, 2010). No Brasil, a criação da Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública ocorreu apenas em 1923 (TEIXEIRA et al., 2006).  

A formação, em seu período inicial, era pautada na atenção médico/hospitalar (ITO et 

al., 2006). Tal conjuntura direcionou os currículos da área por muitas décadas em uma 

perspectiva curativista, com disciplinas centradas na ciência médica (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001, KLETEMBERG et al., 2010).   

A crise paradigmática enfrentada pela ciência moderna, por meio da revolução científica 

vivenciada, em que as características biologicista e reducionista desta não respondem mais às 

necessidades atuais, traz à tona a necessidade de transformações na formação profissional da 

Enfermagem (HERDMAN; KROGH, 2013; KUHN, 1970; SANTOS, 2005). 

No âmbito nacional, tais transformações são percebidas por meio dos marcos históricos 

que as subsidiaram. A criação do Sistema Único de Saúde e seus pressupostos de equidade, 

integralidade e universalidade, na década de 1980, trouxe uma nova perspectiva social para a 

formação do profissional enfermeiro nos diferentes níveis de atenção à saúde (ITO et al., 

2006).  

Outro marco importante para o direcionamento do ensino em Enfermagem foi a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) (ITO et al., 2006; PAIVA; SILVEIRA, 2011). Essa lei configurou-

se como marco legal para a educação no Brasil, em especial para o ensino superior, 

estimulando uma formação reflexiva e tecnológica, a partir de problemas do mundo 

(BRASIL, 2018; ITO et al., 2006).   

Para atender às exigências da LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 

Curso de Graduação em Enfermagem foram criadas em 2001, com a participação ativa da 

Associação Brasileira de Enfermagem (VALE; FERNANDES, 2006). As DCN propõem uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva (BRASIL, 2001). 

A atuação do futuro enfermeiro deve ser pautada em princípios éticos e no atendimento 

das necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde, no trabalho em 

equipe, na qualidade e na humanização do atendimento (BRASIL, 2001).  
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Dentre as competências e habilidades presentes nas DCN, destaca-se a tomada de 

decisão. Para este fim, os enfermeiros devem avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas (BRASIL, 2001).  

Ademais, em tempos de discussão de novas DCN para a enfermagem, a construção 

coletiva em andamento tem enfoque no desenvolvimento de projetos educativos 

emancipatórios, reafirmando a centralidade do educando em relação ao educador. Visa-se a 

formação de enfermeiros capazes de atuar com qualidade, efetividade e resolutividade no 

Sistema Único de Saúde (ADAMY; TEIXEIRA, 2018). Assim, o cuidado humanizado, 

holístico, individualizado e sistematizado ganha força no processo formativo do enfermeiro 

(CHANES, 2014). 

Nessa perspectiva, o reconhecimento da Enfermagem enquanto ciência, possuidora de 

uma matriz disciplinar consistente, faz-se fundamental para a nova realidade formativa 

(KUHN, 1970; MCEWEN; WILLS, 2007). Dentre os elementos que compõem a matriz 

disciplinar, o Processo de Enfermagem (PE) destaca-se como uma estrutura metodológica que 

subsidia a prática, identificando, compreendendo, descrevendo e predizendo as respostas 

humanas do cliente (GARCIA; NÓBREGA, 2009).  

O PE é composto por cinco etapas, a saber: levantamento dos dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento das intervenções, implementação e avaliação. Herdman e 

Kamitsuro (2018) ressaltam a etapa dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) como elemento 

chave do processo, pois orienta o enfermeiro na identificação de intervenções efetivas e 

contribui para o alcance de resultados positivos.  

Assim, salienta-se a relevância da etapa diagnóstica no processo de formação 

profissional e no atendimento ao escrito nas DCN de Enfermagem. Nesse contexto, a 

literatura (AQUILINO, 1997; LIRA; FRAZÃO, 2014; LUNNEY, 2013) aponta a necessidade 

da realização de pesquisas que favoreçam a etapa diagnóstica e contribuam para o 

desenvolvimento da Enfermagem enquanto ciência.  

Lira e Lopes (2011) acrescentam que o processo de tomada de decisão exige dos 

enfermeiros raciocínio clínico, que é definido como uma das etapas mais complexas em 

termos cognitivos e um dos aspectos que mais reflete a conduta terapêutica. 

Entretanto, percebe-se que a habilidade diagnóstica necessita ser melhor desenvolvida 

nos estudantes e enfermeiros. Lee (2005) apresenta algumas dificuldades com o uso do DE, a 

saber: falta de familiaridade com as taxonomias e atenção apenas aos dados objetivos para 

descrever as condições do paciente. Outro estudo afirmou que a principal dificuldade é o nível 
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limitado de conhecimento teórico e prático do enfermeiro sobre os diagnósticos 

(TAKAHASHI et al., 2007).  

Lee (2005) revela a necessidade do desenvolvimento de programas educacionais para o 

alcance da eficácia na etapa diagnóstica, principalmente por meio do uso de metodologias 

ativas, as quais contribuem para uma aprendizagem significativa.  

Revisão sistemática sobre o ensino do raciocínio diagnóstico em alunos de Enfermagem 

identificou os problemas clínicos e o ambiente simulado como principais metodologias ativas 

utilizadas (ZENOBIA; CHAN, 2013).  

As metodologias ativas baseiam-se nos preceitos de estímulo à reflexão e criticidade do 

aluno, sendo esse participante ativo do aprendizado. Elas promovem a curiosidade, desafiam 

os alunos na busca de soluções e favorecem a aprendizagem significativa, proporcionando o 

saber fazer para aprender a aprender (DIAZ-BORDENAVE; PEREIRA, 2007; LUCKESI, 

1991; RIBEIRO; NUÑEZ, 2004).  

Nesse cenário, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como 

importante no campo da educação superior para a saúde. É um método de ensino-

aprendizagem que proporciona aproximação do aluno com o mundo profissional, por meio de 

problemas construídos pelo tutor, o que torna o processo dinâmico e atrativo. Além de 

fortalecer as competências do trabalho em equipe (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014; 

CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).  

Os eixos estruturantes da ABP são: ensino centrado no aluno e na solução de problemas 

e o caráter interdisciplinar. A ABP permite a valorização dos conhecimentos prévios do aluno, 

do aprender a aprender, compreendendo que o aprender é algo maior do que o ensinar. Além 

de proporcionar reflexão acerca do processo ensino-aprendizagem, por meio do incentivo à 

curiosidade, sendo essa a chave para buscar resolver o problema apresentado (BERBEL, 

1998; BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001).  

Entretanto, apesar da importância, Faustino (2013) identificou pouca utilização da ABP 

na Enfermagem quando comparada à Medicina. Frente a isso, a literatura (BIZARRIA et al., 

2013; FAUSTINO, 2013; LIRA; LOPES, 2011) ressalta a relevância de estudos que 

comprovem a utilização da ABP em distintas situações de ensino, principalmente no contexto 

do raciocínio diagnóstico em Enfermagem.  

Dentre as ferramentas para a efetivação da ABP, a simulação clínica merece destaque 

(AGEA; COSTA, 2014; COSTA et al., 2015; PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007; 

PHARMD, 2010; QUILICI et al., 2012; SPINELLO; FISCHBACH, 2008). Essa é 
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compreendida como uma estratégia de ensino que faz uso de simuladores capazes de 

representar a realidade a qual deverá ser replicada (PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007).  

A simulação clínica proporciona ao aluno um confronto com o problema e posterior 

subsídio para a busca de sua solução. Confirma conceitos presentes na ABP, como o papel 

ativo do aluno, a possibilidade de reflexão, a criatividade e o resgate de conhecimentos 

prévios (JEFFRIES, 2005; PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007).   

Estudo aponta que o ambiente simulado, com aporte metodológico da ABP, é visto 

como vantajoso para o ensino do raciocínio diagnóstico (WANE; LOTZ, 2013). Algumas 

vantagens citadas na literatura são: diminuição do risco para pacientes; ambiente seguro para 

o estudante, para o docente e para a pessoa alvo de cuidados; respeito aos princípios éticos; 

relação custo-benefício otimizada; favorecimento do pensamento crítico e julgamento clínico; 

proximidade com a realidade em que o conhecimento será utilizado; e oportunidade de 

aprendizado significativo (LATHROP; WINNINGHAM; VANDEVUSSE, 2007; MARTINS 

et al., 2017; PAZIN FILHO; SCARPELINI, 2007).  

Assim, a simulação clínica proporciona o aprendizado a partir do erro, em um ambiente 

livre de riscos, como preconizado pelo relatório “To Err is Human: Building a Safer Health 

Care System” do Institute of Medicine of the United States of America (KOHN et al., 2000) e 

a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2009).  

No contexto do raciocínio diagnóstico, a experiência simulada pode contribuir para um 

posterior contato seguro com o paciente na prática clínica real, bem como para a exatidão 

diagnóstica. A exatidão diagnóstica é indispensável para a segurança do paciente, uma vez 

que resultará na interpretação correta do problema clínico e, assim, gerará resultados e 

intervenções adequadas (CARNEVALI; DURAND, 1993; HERDMAN; KAMITSURO, 

2018; WEAVER et al., 2012). 

Dentre os tipos de simulação, as simulações clínicas virtuais vêm sendo utilizadas de 

forma eficaz na área da Enfermagem, em diferentes cenários e países (BLACKBURN; 

DOCHERTY et al., 2005; ENGUM; JEFFRIES; FISHER, 2003; GEORG; ZARY, 2014; 

GEROLEMOU et al., 2014; HARKLES; GARVEY, 2014; HSU, 2011; HUSEBØ et al., 

2012; LIAW et al., 2015; LIAW et al., 2014; MOSALANEJAD et al., 2012; NELSON; 

BLENKIN, 2007; PARK, 2013; ROGERS, 2011; SMITH et al., 2011; TEIXEIRA et al., 

2015).  

As simulações clínicas virtuais são apontadas como relevantes para o desenvolvimento 

da aprendizagem significativa e apresentam ainda maiores vantagens comparada às 
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simulações realísticas. Dentre as vantagens, destacam-se os menores custos financeiros 

envolvidos e abrangência de um maior número de alunos, caracterizando sua relevância no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, como o raciocínio diagnóstico (LIAW et al., 

2014).  

A simulação clínica virtual configura-se como uma tecnologia educacional, essa 

consiste na utilização sistemática do conhecimento científico capaz de desenvolver o processo 

educacional, por meio de equipamentos, instrumentos organizacionais e ação humana, 

envolvendo o saber fazer e saber usar (NIETSCH et al., 2005). Nessa perspectiva, estudos 

evidenciam índices positivos para a aprendizagem a partir do uso das tecnologias 

educacionais na enfermagem (CANDELA et al., 2006; DIEKELMANN; IRONSIDE; GUNN, 

2005; IRONSIDE, 2004; IRONSIDE; VALIGA, 2007; NATIONAL LEAGUE OF NURSING - 

NLN, 2005; NLN, 2003; RANDELL et al., 2007; RICHIE et al., 2014). 

Áfio (2014) corrobora ao evidenciar a eficácia das tecnologias educacionais para o 

ensino da Enfermagem, a partir do estímulo à reflexão e à capacidade criativa do aluno, bem 

como para uma assistência qualificada, com redução de erros e resultados positivos em saúde. 

Nesse contexto, a aprendizagem passa a ser mais significativa, o currículo mais dinâmico e 

baseado em evidências científicas e o aluno torna-se um ser ativo do seu processo ensino-

aprendizagem (BILLINGS, 2000). 

Estudo aponta vantagens da ABP como metodologia de ensino capaz de fundamentar o 

processo de raciocínio diagnóstico (DURHAM; FOWLER; KENNEDY, 2014). Outras 

literaturas destacam a simulação clínica virtual como instrumento positivo nesse processo 

(HARA et al., 2016; WILSON; KLEIN; HAGLER, 2014; NYTUN; FOSSUM, 2014). Por sua 

vez, a utilização de softwares para o ensino do raciocínio diagnóstico em Enfermagem é 

apresentada como positiva em diferentes estudos (GÓES, 2010; JENSEN, 2010; 

SPERANDIO, 2008; SOUSA, 2015). 

A relevância das metodologias de ensino supracitadas faz emergir a necessidade de uni-

las com vistas ao fortalecimento do raciocínio diagnóstico do futuro enfermeiro. Assim, vê-se 

como vantagem desenvolver uma intervenção educacional unindo as características interativas 

e dinâmicas por meio de uma hipermídia que suporte os elementos da simulação clínica, 

juntamente com elementos que permitam a organização do processo mental de raciocínio 

diagnóstico, associados às etapas da ABP como suporte teórico. 

Hipermídias são compreendidas como materiais de apoio à aprendizagem, capazes de 

proporcionar maior interação no ambiente de ensino (REZENDE; BARROS, 2005). Dessa 

forma, intervenção educacional operacionalizada a partir de uma hipermídia favorecerá o 



 
 

25 
 

melhor desempenho dos papéis de aluno ativo e tutor. Os momentos de aprendizagem virtuais 

e presenciais permitirão ultrapassar as barreiras o ensino à distância, alcançando um melhor 

aproveitamento do processo ensino-aprendizagem.  

Frente ao exposto e a partir de experiências anteriores como participante do grupo de 

pesquisa sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem, docente de Semiologia e 

Semiotécnica e da necessidade de fortalecer a linha de pesquisa Desenvolvimento tecnológico 

em saúde e enfermagem do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, é proposta a presente tese sobre uma intervenção 

educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na ABP, para o raciocínio 

diagnóstico em enfermagem.  

Dessa forma, questiona-se: a intervenção educacional fundamentada na simulação 

clínica virtual e na aprendizagem baseada em problemas, para o ensino do raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem é uma estratégia de ensino eficaz? Destarte, parte-se da seguinte 

tese: a intervenção educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na aprendizagem 

baseada em problemas, para o ensino do raciocínio diagnóstico em Enfermagem é uma 

estratégia de ensino eficaz para fomentar o raciocínio diagnóstico do futuro enfermeiro.  

Pautado na relevância do desenvolvimento científico da Enfermagem, por meio da 

incorporação de elementos da sua matriz disciplinar, e acreditando no processo transformador 

agregado à perspectiva de ensino-aprendizagem do futuro enfermeiro, a presente tese almeja 

avançar no estado da arte sobre tecnologias educacionais. Outrossim, espera-se contribuir para 

a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio da formação de profissionais mais 

críticos, reflexivos, proativos e voltados para as necessidades sociais de saúde da população e 

a segurança do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO  

 

O Processo de Enfermagem (PE), compreendido como elemento da matriz disciplinar, 

consiste em um dos meios de promover a sistematização da assistência. É o método de 

trabalho, que delimita a atuação da enfermagem e proporciona o registro de suas ações, 

favorecendo a visibilidade da profissão (GARCIA; NÓBREGA, 2009).  

O PE é subdividido em etapas para fins organizacionais, estas se comunicam entre si 

durante todo o processo de cuidado, configurando-se como um processo dinâmico. A etapa 

diagnóstica merece destaque frente a capacidade de direcionamento das demais, uma vez que 

diagnósticos inverídicos refletem intervenções desnecessárias e resultados não atingidos 

(HERDMAN; KAMITSURO, 2018).  

O diagnóstico de enfermagem é o julgamento clínico das respostas humanas do cliente, 

o qual requer a interação de vários fatores contextuais, sociais, interpessoais, com vistas às 

intervenções pelas quais o enfermeiro é responsável (LUNNEY, 2013). É um processo 

cognitivo fortalecido e sistematizado, fundamentado pelo raciocínio diagnóstico em 

enfermagem (HERDMAN; KAMITSURO, 2018).  

Por se tratarem de respostas humanas, as quais não podem ser mensuradas por 

equipamentos, em sua maioria inexistem padrões-ouro capazes de confirmação ou refutar sua 

presença. Frente a isso, o processo de diagnosticar em enfermagem e o raciocínio no qual 

encontra-se envolto devem estar ainda mais fortalecidos.  

Nessa perspectiva, enfermeiros são diagnosticadores e precisam ser preparados para 

tanto em seu processo formativo. Lunney (2011) indica características e habilidades essenciais 

as quais devem ser desenvolvidas na formação de enfermeiros diagnosticadores, a saber: 

competência nos domínios intelectual, interpessoal e técnico; tolerância à ambiguidade; e, 

prática reflexiva.  
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O domínio intelectual envolve uma série de processos cognitivos como análise, 

raciocínio e aplicação de padrões. Neste domínio, estão contemplados o pensamento crítico e 

o julgamento clínico para o raciocínio diagnóstico (LUNNEY, 2011). 

O processo cognitivo envolto no diagnosticar em enfermagem consiste em um processo 

passível de aprimoramento, assim o pensamento crítico e o julgamento clínico podem ser 

treinados na enfermagem por meio de metodologias educacionais que os favoreçam 

(TANNER, 2006).  

Tanner (2006) avalia cinco premissas fundamentais para o julgamento clínico, a saber: 

são influenciados pelas situações vivenciadas pelo enfermeiro; fundamenta-se no 

conhecimento dos padrões do paciente, bem como de suas particularidades; são influenciados 

pelo contexto em que ocorrem; os enfermeiros fazem uso de uma variedade de padrões de 

raciocínio em conjunto ou separadamente; e a reflexão sobre a prática torna-se fundamental 

para o desenvolvimento do conhecimento clínico.  

Lunney (2011) revela as bases conceituais para o desenvolvimento do pensamento 

crítico em enfermagem, destacando a teoria da inteligência de Sternberg (1988, 1997) como o 

arcabouço necessário para o seu desenvolvimento. Assim, a inteligência consistirá na 

interação entre o interno do indivíduo, seu externo, bem como o intercâmbio entre esses, 

configurando o pensamento crítico (LUNNEY, 2011; STERNBERG, 1988).  

A relevância do pensar sobre o processo cognitivo faz emergir a metacognição. Pesut e 

Herman (1999) ressaltam o processo de metacognição como fundamental no desenvolvimento 

do pensamento crítico da Enfermagem. A metacognição configura-se no pensar sobre o 

pensamento, a partir do desenvolvimento da habilidade de monitorar e autorregular sua 

própria cognição (JOU; SPERB, 2006).  

Lunney (2011) ressalta a relevância da utilização das habilidades cognitivas e hábitos 

mentais para o diagnosticar em enfermagem. As habilidades cognitivas identificadas por 

Scheffer e Rubenfeld (2000) são: análise; aplicação de padrões; discernimento; busca de 

informações; raciocínio lógico; previsão; e transformação do conhecimento. Os hábitos 

mentais são compreendidos por: confiança; perspectiva contextual; criatividade; flexibilidade; 

inquisição; integridade intelectual; intuição; compreensão; perseverança; e reflexão 

(SCHEFFER; RUBENFELD, 2000).  

Diante dos processos que envolvem o pensamento para o raciocínio diagnóstico em 

enfermagem, a formação do enfermeiro precisa fornecer experiências suficientes para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e hábitos mentais para o alcance da proficiência no 

pensamento crítico e julgamento clínico.  
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Frente a isso, Lunney (2011) sobressalta a relevância dos estudos de caso na 

enfermagem. Esta estratégia visa promover o alcance da metacognição a partir de situações de 

baixo risco para o paciente, preenchendo as arestas quanto à inexperiência prática do futuro 

enfermeiro.  

Problemas da enfermagem subsidiados pelo uso de suas taxonomias, como a NANDA 

Internacional (NANDA-I), beneficiam o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico do aluno. 

Os elementos que compõem a formação dos diagnósticos de enfermagem, segundo a 

NANDA-I, caracterizam o processo de raciocínio diagnóstico, favorecendo o agrupamento 

dos dados coletados e a posterior nomenclatura para os agrupamentos. Além disso, a 

organização taxonômica é outro elemento da NANDA-I responsável por favorecer o processo 

diagnóstico (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

A literatura apresenta uma gama de autores que propõe a organização metodológica do 

raciocínio diagnóstico, dentre eles destacam-se os passos evidenciados por Risner (1990); 

Gordon (1994); e Lopez (2001).  

Para Risner (1990), o raciocínio diagnóstico engloba duas etapas: a primeira contempla 

análise dos dados, compreendida como a organização dos dados por partes, categorizando os 

achados e evidenciando divergências e lacunas; e a síntese dos dados, a partir da geração de 

hipóteses e das relações de causalidade. A segunda etapa, estabelecimento do diagnóstico, 

consiste na consolidação do raciocínio em um rótulo diagnóstico.  

O modelo de raciocínio diagnóstico proposto por Lopez (2001) baseia-se no diagnóstico 

médico, evidenciando as etapas de: obtenção de dados fidedignos; processamento dos dados a 

partir da interpretação e análise desses; geração de hipóteses diagnósticas; e a escolha da 

hipótese diagnóstica que subsidiará o trabalho.  

Gordon (1994) apresenta um modelo para o raciocínio diagnóstico na perspectiva da 

Enfermagem, contemplando as etapas: coleta das informações a partir da anamnese e exame 

físico, coincidindo com a primeira etapa do PE; interpretação das informações coletadas a 

partir dos achados, traduzindo-os para o conhecimento cientifico; o agrupamento das 

informações como terceira etapa, em que os sinais e sintomas serão agrupados em categorias 

diagnósticas; e a denominação do agrupamento, consistindo na inferência diagnóstica 

propriamente dita, a partir de rótulos fornecidos pelas taxonomias.  

Frente ao detalhamento evidenciado no modelo de Gordon (1994), bem como sua maior 

aproximação aos diagnósticos de enfermagem, elencou-se tal modelo como referencial para o 

presente estudo, com vistas ao desenvolvimento do raciocínio diagnóstico a partir da 
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intervenção educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na ABP, por meio de 

uma hipermídia.  

Assim, as etapas do raciocínio diagnóstico, subsidiadas por seu processo cognitivo, 

permitirão o desenvolvimento do pensamento crítico e julgamento clínico em enfermagem. A 

definição do pensamento crítico dar-se-á frente ao estudo de Facione, Facione e Sanchez 

(1994), definindo junto a especialistas como um julgamento intencional, autoregulador, 

resultando na interpretação, análise, avaliação e inferência de evidências, as quais se baseiam 

o julgamento.  

O julgamento clínico, por sua vez, é compreendido como a interpretação da condição do 

cliente, a qual pode vir associada ou não à decisão de intervir (TANNER, 2006). Para a 

enfermagem, o julgamento clínico dar-se-á frente a identificação do problema de enfermagem.   

Para o alcance do julgamento clínico, o pensamento crítico torna-se prioridade no 

processo. Assim, são elencadas como características relevantes nesse processo: desenvolver o 

processo de pensamento; aprender a pensar conceitos; buscar apoio docente para validação de 

seu pensamento; e desenvolver confiança na capacidade diagnóstica (LUNNEY, 2013).  

Corroborando com o apresentado, um estudo revela a necessidade de estudantes e 

professores em desenvolver a habilidade de pensar criticamente para que as mudanças 

almejadas no ensino sejam alcançadas (LIMA; CASSIANE, 2000). A partir daí, torna-se 

possível a formação de enfermeiros críticos, reflexivos e capazes de desenvolver seu processo 

de trabalho de forma adequada, raciocinando clinicamente, intervindo de forma eficaz e 

alcançando resultados positivos em saúde. 

Nesse sentido, sobressai-se a necessidade de inserção de metodologias ativas, como a 

ABP, que suportem o desenvolvimento do pensamento crítico e julgamento clínico no ensino 

da enfermagem. Como ferramenta para subsidiar a aplicação das etapas da ABP, a simulação 

clínica virtual merece destaque, frente a seu caráter inovador na educação, promovendo a 

utilização de problemas de forma dinâmica e interativa.  

 

2.2 SIMULAÇÃO CLÍNICA VIRTUAL 

 

Na concepção de Nietsche (2000), tecnologias são tidas como o resultado de 

experiências cotidianas e científicas que levam a saberes organizados e articulados. Essas são 

empregadas na concepção, elaboração, planejamento, execução e manutenção de bens e 

serviços, produzidas com uma finalidade prática específica. 
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No que concerne a Enfermagem, ressalta-se a tecnologia emancipatória, a qual busca 

aprimorar tecnologias existentes, com vistas aos pré-requisitos necessários ao seu 

desenvolvimento, reduzindo a ineficiência do cuidado e a melhor qualidade de vida da 

população (NIETSCHE, 2000).   

Na perspectiva educacional, muitas tecnologias vêm sendo empregadas para o 

favorecimento de uma formação crítica e reflexiva. Dentre estas, a simulação clínica está 

conquistando espaço cada vez maior na área. A simulação clínica iniciou no ano 2000 e 

passou por grandes transformações com os avanços entre teoria e prática na saúde (ROSEN, 

2014).  

A história da simulação clínica entrelaça-se à história das tecnologias computacionais, 

uma vez que a primeira foi influenciada pela segunda (ROSEN, 2014). A revolução 

tecnológica de 1960 inspirou o mercado para desenvolvimento de softwares, a partir da 

capacidade aumentada em processá-los (PRESSMAN, 2011). 

Por muito tempo, o ensino na saúde foi rotulado como “parado no tempo”, entretanto, o 

advento de novas tecnologias permitiu também inovações pedagógicas (FRIEDMAN, 2000). 

A popularidade das novas tecnologias proporcionou sua disseminação no ensino, entretanto, 

inicialmente ocorreram apenas como fonte de leituras, o que tornou o processo pouco 

dinâmico, sendo requeridas maiores formas de interação com o aluno por meio de objetos 

online que permitissem o uso do avanço tecnológico disponível (ROSEN, 2014). 

Na perspectiva da simulação clínica, Gaba (2004) ressalta tal estratégia pedagógica 

como um processo de instrução que antecede o encontro do estudante com pacientes reais, por 

meio de modelos artificiais, atores reais ou da realidade virtual, e da replicação de cenários 

próximos ao ambiente de cuidado. Aponta ainda para o benefício de permitir uma análise e 

reflexão sobre o cuidado dentro de um ambiente seguro.  

Assim, é fundamental para o desenvolvimento de simulações clínicas o pensamento 

crítico, mesmo dentro daquelas simulações em que serão testadas habilidades manuais. Para 

tanto, torna-se essencial o conhecimento do aluno acerca dos objetivos do processo ensino-

aprendizagem.  

Abordar a temática da simulação clínica faz emergir importantes conceitos nesse 

processo. Inicialmente, destacam-se os conceitos de fidelidade, complexidade e tecnologia, 

que envolvem a simulação.  

A fidelidade diz respeito ao grau de realismo da simulação, em relação ao ambiente, aos 

equipamentos e ao psicológico dos alunos envolvidos, em que o tutor fornecerá condições 

psicológicas favoráveis a partir do problema montado (MARTINS, 2017). A complexidade 
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diz respeito aos simuladores envolvidos no processo, podendo ser esses realísticos de alta ou 

baixa fidelidade, ou ainda modelos virtuais. E a tecnologia, por sua vez, reflete a tecnologia 

empregada para o desempenho da simulação, classificando-a como baixa; ao tratar-se de 

estudos de caso; e alta, frente à utilização de softwares para a realidade virtual ou manequins 

(MARTINS et al., 2012).   

O termo simulação advém do latim, e por muito tempo carregou a conotação negativa, 

remetendo-se a uma falsa aparência. Entretanto, hoje a simulação é definida de forma mais 

positiva, relacionando-se a representação próxima da realidade (HARPER, 2001).  

Compreendida como um processo dinâmico sobre uma situação que copia a realidade, a 

simulação envolve processos reflexivos sobre a prática clínica. As etapas que comtemplam a 

simulação são: embasamento teórico; competências desejadas; respostas esperadas; prática 

clínica simulada; e o debriefing, envolvendo reflexões sobre o processo (JEFFRIES, 2005; 

QUIRÓS; VARGAS, 2014; OSPINA et al., 2013).  

Bauman (2009) resgata todas as bases para a inserção e o desenvolvimento de 

simulações na saúde, adentrando ao contexto da Enfermagem, a qual sofreu influências do 

ensino médico para o uso de simuladores que permitissem aproximação com a realidade do 

cuidado, para só posteriormente irem à prática, com vistas às preocupações com a segurança 

do paciente. Ressalta o processo evolutivo da simulação na Enfermagem, com o advento de 

hipermídias.  

Teixeira e Felix (2011) identificaram experiências positivas na utilização da simulação 

clínica virtual por meio de hipermídias na graduação em Enfermagem. Entretanto, as autoras 

destacaram a necessidade de estudos de caráter experimental que possam comprovar a 

efetividade de hipermídias simuladas.  

As hipermídias passaram a ser mais utilizadas a partir da evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC`s). Essas se revelam como novas tecnologias 

transformadoras da realidade cultural, comercial e comunicativa. Como consequência refletem 

contribuições importantes para o ensino, em especial na área da saúde. Ademais, os 

computadores móveis são vistos como potenciais para o desenvolvimento de atividades 

virtuais frente a fácil acessibilidade nos dias atuais (WALLACE; CLARCK; WHITE, 2013).   

Estudo realizado com alunos de graduação em Enfermagem corrobora para a evolução 

tecnológica vivenciada, principalmente no uso de dispositivos móveis. Comprovou-se que 

esses alunos são fluentes digitais e apresentam conhecimento sobre ambientes virtuais, 

ademais de relatarem seu interesse pelo uso dos referidos ambientes em seu processo de 

ensino-aprendizagem (COSTA et al., 2011).   
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Tanaka et al. (2010) referem o uso de ambiente virtual no ensino da Enfermagem como 

ferramenta dinâmica e atrativa para o acadêmico. Os autores usaram a ABP como suporte 

metodológico para a hipermídia e destacaram como vantagens a facilidade do aluno de 

Enfermagem com o meio digital, bem como seu papel ativo na utilização de hipermídias.  

Hipermídias na enfermagem para o desenvolvimento da habilidade de raciocínio 

diagnóstico são descritos na literatura como vantajosas na obtenção de diagnósticos corretos 

(GÓES, 2010; JENSEN, 2010; SOUSA, 2015; SPERANDIO, 2008).  

 Frente a isso, intervenção educacional fundamentada em simulações virtuais, por meio 

de hipermídia, são vistas como apoiadoras do processo ensino-aprendizagem, favorecendo sua 

inovação por meio flexibilidade frente a custos, atualização e utilização em plataformas de 

ensino (LONGMIRE, 2001). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 

O ensino superior vivencia críticas severas quanto às perspectivas convencionais de sua 

educação. A formação professor centrada e compartimentada em disciplinas que não se 

integram são elementos que induzem a memorização, não alcançando uma aprendizagem 

significativa (MAMEDE et al., 2001).  

Assim, são formados profissionais incapazes de refletir acerca de seu processo de 

trabalho e de adequar sua prática profissional às necessidades da comunidade. Esse abismo 

entre teoria e prática frente à falta de significado no aprendizado é refletido principalmente 

nas profissões da saúde (MAMEDE et al., 2001).  

A ABP surge a partir da necessidade de superação das limitações da educação 

convencional, como uma abordagem educacional que favoreça uma aprendizagem 

significativa. Consiste em uma metodologia reflexiva e questionadora, fundamentada em 

problemas, onde se desencadeará o processo de aprendizagem, no qual o estudante é 

responsável pelo seu próprio conhecimento (MAMEDE et al., 2001; PENAFORTE, 2001).  

Desenvolvida na Universidade de McMaster, no Canadá, na década de 1960, a ABP 

desde então passa pelo processo de aprimoramento e difusão. Inicialmente empregada para o 

ensino da Medicina, foi uma metodologia alternativa aos modelos educacionais 

convencionais. Entretanto, a sua aceitação foi condicionada a diversas testagens de seus 

efeitos diante de seu caráter inovador e desafiador, o que fortaleceu ainda mais sua base 

cognitiva (BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001; PENAFORTE, 2001). 

Conceitualmente compreendida como aprendizagem supervisionada por um tutor, que 

orienta a compreensão e resolução de pequenos problemas (BARROWS; TAMBLYN, 1980; 

SCHMIDT, 1993). As raízes conceituais da ABP surgem da psicologia cognitiva, 

fundamentando os processos de aprendizagem do adulto, e anteriormente nos pensamentos 

filosóficos de John Dewey que apresentou ideias radicais e inovadoras acerca do processo de 

aprendizagem (PENAFORTE, 2001).  

John Dewey, um dos mais importantes filósofos americanos, recebeu grande destaque 

não só na filosofia como também na educação, a partir da sua teoria do conhecimento 

(PENAFORTE, 2001). Defendeu a filosofia como a teoria geral da educação frente ao poder 

de formação de tendências que ambas exercem (DEWEY, 1933).  
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Assim, afirma que a filosofia da educação não consiste em aplicar ideias já finalizadas à 

uma prática radicalmente diferente, mas em formular problemas da vida contemporânea. 

Ressalta, assim, a importância da aprendizagem dentro do contexto na qual será utilizada, pois 

a separação do contexto torna o conhecimento indisponível para a utilização na vida real. 

Ainda, destaca o problema como ponto de partida para a aprendizagem, o qual estimulará o 

pensamento a partir do anseio em se buscar soluções (DEWEY, 1933).  

Dewey (1933) apresenta três pilares essenciais que fundamentam seu pensamento. 

Inicialmente, exibe a educação como reconstrução da experiência, considerando a mesma 

como elemento crucial para o aprender. A experiência apresentada por Dewey deve perpassar 

uma percepção consistente sobre a ação humana das mudanças ocasionadas por essa. Assim, a 

ação mais a reflexão sobre as suas consequências alcança a aprendizagem. Então, a 

experiência tornar-se-á uma experiência educativa quando se for atribuído significado a essa, 

a partir de um ato consciente de reflexão. 

Outro pilar, a educação como crescimento, traz consigo uma ideia positiva da 

imaturidade no processo de crescimento, no qual a maturidade será alcançada a partir das 

relações sociais de troca e compartilhamento.  Assim, ocorre a crítica à visão negativa do 

ensino tradicional. Apresenta ainda o hábito como algo dinâmico e evolucionista, e não como 

simples repetição. Compara o processo de crescimento educacional como a vida, na qual o 

processo educacional é o seu próprio fim e que vivencia uma contínua reorganização, 

reconstrução e transformação (DEWEY, 1933; PENAFORTE, 2001). 

A educação e motivação, terceiro pilar que fundamenta o pensamento de Dewey, traz 

consigo a ideia de que a motivação surge a partir de algum grau de identificação entre o 

sujeito e o objeto de aprendizagem. Os componentes formadores da motivação são: o aspecto 

ativo, consciente do self; a dimensão objetiva, capaz de projetar sua criatividade e representar 

o que deve ser alcançado; e o fator subjetivo, dando sentido de valor ao que se projeta 

(DEWEY, 1933). 

Dessa forma, as premissas do pensamento revolucionário de Dewey para a educação 

foram utilizadas posteriormente e formaram alicerces filosóficos para a ABP. Seu enfoque na 

aprendizagem ativa, que torna relevante o conhecimento previamente utilizado para a 

aquisição do novo e que valoriza o contexto do conhecimento, influenciaram as bases da 

ABP.  

Soma-se a isso as bases da psicologia cognitiva, capazes de caracterizar a ABP pela 

aprendizagem construtivista, colaborativa e contextual que ela abarca. Um dos pilares da 

psicologia cognitiva é a máxima de que o conhecimento não pode ser transferido de uma 
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pessoa para outra, sendo necessária uma participação ativa do aprendiz, uma vez que suas 

estruturas cognitivas já adquiridas precisam se empenhar para assimilar a nova informação e 

indicarão o grau em que a nova informação será apreendida. Entretanto, as estruturas 

cognitivas necessitam ser ativadas por pistas, dentro do contexto em que o conhecimento será 

utilizado (MAMEDE, 2001).  

Outro pilar que compõe a psicologia cognitiva contempla a organização do 

conhecimento na memória, o que indicará facilidades ou dificuldades para acessar 

posteriormente essa informação. Nesse ponto, destacam-se as redes semânticas que se 

estruturam, organizando o conhecimento (MAMEDE, 2001). 

Quando o material é elaborado durante o aprendizado, o armazenamento e recuperação 

dessa memória podem ser aprimorados de forma gradativa. Entretanto a ativação dessa estará 

condicionada à existência de pistas conceituais. Ademais, a motivação será ponto fundamental 

nesse processo, no qual o aprendiz, sentindo a necessidade de aprender, alcançará melhor seus 

objetivos (MAMEDE, 2001).  

As bases conceituais, oriundas da filosofia de Jonh Dewey e da psicologia cognitiva 

proporcionaram o subsídio necessário para a consolidação da ABP. Frente a essas, a ABP é, 

além de uma metodologia ativa de ensino, uma filosofia educacional capaz de direcionar 

programas e currículos (BERBEL, 1998; CABRAL; ALMEIDA, 2014; MAMEDE et al., 

2001).  

As características fundamentais da ABP são: o problema como desencadeador do 

processo de aprendizagem; o aluno como sujeito ativo capaz de direcionar seu processo; e, a 

possibilidade de integração entre as disciplinas (MAMEDE et al., 2001).   

Assim, a ABP traz como elementos-chave: o problema, as tutorias, o tutor, o estudo 

individual e seus blocos estruturantes (MAMEDE et al., 2001). Ademais, são traçados sete 

passos metodológicos para que se contemplem os objetivos da ABP, a saber: leitura do 

problema, com identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; definição dos 

problemas propostos; análise dos problemas; formulação e síntese de hipóteses 

(brainstorming); formulação dos objetivos de aprendizagem; estudo individual dos objetivos 

de aprendizagem; resolução do problema frente aos novos conhecimentos adquiridos 

(BERBEL, 1998; BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001;).  

O problema é compreendido como o guia estruturante fundamental para o desenrolar da 

metodologia, conduzindo todo o processo de aprendizagem. Assim, o processo inicia-se com a 

apresentação do problema ao aluno, sem que o mesmo tenha acesso a informações necessárias 

para sua solução anteriormente (CAPARA, 2001; MAMEDE et al., 2001).  
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A qualidade do problema proposto indicará a forma como o grupo tutorial se 

desenvolverá. Então, como gatilho do processo de aprendizagem, o problema deve ser 

fundamentado e estimulante, capaz de gerar discussões, sem esquecer da capacidade desse em 

abarcar também conhecimentos anteriores do aluno, que servirão de subsidio para o início das 

discussões (BORGES et al., 2014).  

Esses fundamentos que envolvem o problema estão relacionados ao processo de 

ativação do conhecimento prévio, por meio de pistas, como postula a psicologia cognitiva, o 

qual proporcionará a formação de estrutura cognitivas por meio das redes semânticas que 

subsidiarão a recuperação desse conhecimento em um momento posterior (CAPARA, 2001; 

MAMEDE, 2001).  

Nessa perspectiva, o problema deverá apresentar as seguintes características: ser 

acessível ao nível de conhecimento do grupo; relevantes ao contexto profissional; ser uma 

descrição neutra do fenômeno em estudo; integrar conteúdos básicos e clínicos; contemplar o 

aprendizado em um número limitado de itens; e apresentar pistas que ativem o conhecimento 

prévio do aluno, sem distrações (BORGES et al., 2014; CAPARA, 2001; SAKAI; LIMA, 

1996). Características essas capazes de subsidiar a firmação de redes semânticas e de 

estimular a curiosidade do aprendiz, como um motivador para o aprendizado (MAMEDE, 

2001).  

O problema será composto, então, por: título claro e direcionador; texto; e instruções 

que direcionarão a discussão para solucionar o problema. Existem ainda quatro tipos de 

problema que devem ser levados em consideração, de acordo com os objetivos da 

aprendizagem, são eles: descritivo, no qual o aluno devera atribuir sentido ao problema de 

forma descritiva; explicativo, no qual se deixam claros mecanismos causais; obstáculo de 

processo, com o aluno auxiliando o personagem na realização de uma ação; e dilema, no qual 

o aluno deve tomar uma decisão, envolto a alternativas (CAPARA, 2001). 

Além do problema, as tutorias são elementos fundamentais para que a aprendizagem na 

ABP seja significativa. Mamede et al. (2001) retratam a relevância de se trabalhar em 

pequenos grupos tutoriais para o alcance de melhores resultados, em especial no ensino de 

profissionais da área da saúde. Nas tutorias, o problema será analisado, serão traçados os 

objetivos da aprendizagem e a solução do problema será alcançada a partir dos novos 

conhecimentos adquiridos, após o período de estudo individual. 

Para tanto, as tutorias necessitam ser formadas por pequenos grupos, entre sete e 10 

integrantes, o que favorece maior interação e discussão do problema. Ainda, necessitam ter 

duração relativamente curta, não ultrapassando as três horas, o que poderia reduzir a 
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concentração e consequentemente a produção do grupo. As vantagens são: aquisição de 

conhecimento de forma significativa, desenvolvimento da capacidade de se trabalhar em 

equipe, comunicação, resolução de problemas e do pensamento crítico (BLIGH, 1995; 

BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001; WOOD, 2003).  

O docente na ABP é denominado tutor ou facilitador e apresenta-se com o papel de 

estimular a aprendizagem e desenvolver habilidades de metaconhecimento, responsável por 

conduzir o grupo durante o processo (TOMAZ, 2001). Frente a isso, faz-se relevante o 

treinamento adequado do docente que exercerá o papel de tutor na ABP, uma vez que esses, 

em grande parte, foram submetidos à uma formação tradicional, professor-centrada, e tendem 

a reproduzir tal comportamento.  

A ausência da transmissão vertical do conhecimento na ABP, presente as abordagens 

tradicionais, gera desconforto aos docentes que não foram devidamente treinados para tanto, 

configurando-se como um dos principais limitadores para a abordagem educacional 

(BORGES et al., 2014; TOMAZ, 2001).  

O tutor será o responsável por promover o desenvolvimento dos sete passos da ABP, 

com a função de: manter o fluxo das discussões, questionar os alunos, estimulá-los, prover 

informações, além de observar e analisar o desempenho do grupo no processo de ensino 

aprendizagem, fornecendo um feedback ao final (TOMAZ, 2001).   

A ABP apresenta foco no aluno como sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, e 

organiza-se de forma que esse discente desenvolva diferentes papeis no processo. A cada nova 

tutoria, o estudante cumprirá o papel de coordenador, responsável por liderar as discussões do 

grupo; secretário, com a incumbência de registrar as discussões e ordenar as ideias do grupo; e 

os demais membros do grupo que desenvolverão as discussões (BORGES et al., 2014; 

MAMEDE et al., 2001). 

Elencados os principais elementos e sujeitos da ABP, sequencia-se a primeira sessão em 

grupo. Nesta, os alunos receberão o problema, fazendo a leitura inicial desse junto ao 

esclarecimento de termos. Posteriormente o grupo analisará o problema, fazendo uso de 

conhecimentos e experiências anteriores.  Em seguida as hipóteses levantadas serão 

sintetizadas, o que direcionará os objetivos da aprendizagem. Nesse momento, o tutor tem 

papel fundamental, certificando-se da clareza dos objetivos traçados pelos estudantes, pois 

esses direcionarão a etapa subsequente (BERBEL, 1998; BORGES et al., 2014; MAMEDE et 

al., 2001; WOOD, 2003).    

Terminada a sessão, os alunos realizarão o estudo individual do problema, a partir de 

literatura fornecida pelo tutor e outras fontes escolhidas por ele, o qual desempenhará papel 
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ativo na escolha de suas fontes de estudo, frente aos objetivos traçados pelo grupo (BERBEL, 

1998; BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001; WOOD, 2003).    

A segunda sessão tutorial envolverá o passo sete da ABP, visando a resolução do 

problema. Assim, cada aluno apresentará o conhecimento adquirido no estudo individual, de 

forma contextualizada e aplicada ao problema inicial, atingindo todos os objetivos traçados 

pelo grupo. O papel do tutor, nesse momento, consiste em direcionar as discussões para 

resolução do problema, desenvolvendo no aluno um pensamento crítico acerca do conteúdo 

pesquisado e de sua fonte bibliográfica (BARROWS; TAMBLYM, 1980; BERBEL, 1998; 

BORGES et al., 2014; MAMEDE et al., 2001).    

Por fim, os alunos são convidados a avaliar seu processo de trabalho a partir de uma 

reflexão do que foi vivenciado no processo ensino-aprendizagem. Essa etapa é fundamental 

para que sejam identificadas lacunas, até que se passe para um novo problema (BORGES et 

al., 2014). 

Destarte, a ABP, frente seu percurso conceitual e metodológico, é compreendida como 

uma perspectiva educacional relevante na formação de alunos e cada vez mais necessária 

frente as novas premissas da sociedade moderna. Estudos comprovam a efetividade da ABP 

na formação superior da área da saúde, indicando maior independência e rotinas de estudo 

mais efetivas, além de um egresso com maior postura profissional de base científica, quando 

comparados à estudantes submetidos a abordagens tradicionais de ensino (BORGES et al., 

2014; HOFFMAN et al., 2006).  

No Brasil, até o ano de 2014, 19% das escolas médicas afirmavam fazer uso da ABP em 

seu currículo. Tal assertiva demonstra a expansão dessa abordagem educativa no ensino da 

saúde, bem como os muitos caminhos que ainda se têm para percorrer (BORGES et al., 2014). 

Na Enfermagem, a ABP aparece ainda de forma isolada, em componentes curriculares 

específicos e não como norteadores de currículos. Isso se deve ao fato de que é um desafio 

transpor as barreiras do ensino tradicional, saindo da concepção de um ensino eficiente, em 

que a responsabilidade para tanto estava nas mãos unicamente do professor, para uma 

aprendizagem efetiva (BACKER, 2000; FAUSTINO, 2013).  

Faustino (2013) destaca a utilização da ABP na Enfermagem, sendo essa aplicada em 

disciplinas especificas e principalmente em países da língua inglesa.  Em âmbito nacional, 

revisão entre os anos de 1999 e 2009 apresentou que apenas 4% dos estudos nacionais que 

apresentaram tentativas de adotar concepções pedagógicas inovadoras na enfermagem, 

fizeram uso da ABP (SOBRAL; CAMPOS, 2013).  
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No contexto macro, a ABP aparece entre as cinco principais estratégias de ensino 

utilizadas pela Enfermagem, demonstrando a sua relevância e aplicabilidade para a formação 

profissional (WATERKEMPER; PRADO, 2011). Dentre as aplicabilidades da ABP essa 

aparece na formação do pensamento crítico na Enfermagem, em especial quando associada às 

simulações clínicas, com vistas a formação de um profissional crítico e reflexivo (AGEA; 

COSTA, 2014; CROSSETTI et al., 2009).  

Diante do exposto, esse estudo faz uso da ABP como referencial teórico, 

operacionalizada a partir de uma hipermídia, permitindo a mescla de momentos presenciais e 

virtuais para viabilizar o desenvolvimento de cada uma das etapas da ABP. 

A hipermídia foi elaborado com base nas etapas da ABP (BERBEL, 1998; BORGES et 

al., 2014; MAMEDE et al., 2001), coadunando com a técnica de simulação clínica (OSPINA 

et al., 2013; QUIRÓS; VARGAS, 2014), bem como com as etapas seguidas para o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico proposto por Gordon (1994). 

A figura 1 apresenta a representação gráfica das relações entre os referenciais utilizados 

para o desenvolvimento da hipermídia.  

 

Figura 1 - Relações propostas na hipermídia para intervenção educacional fundamentada na 

simulação clínica virtual  e na ABP para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem. 

Natal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria com base nos referencias da ABP, simulação clínica e raciocínio 

diagnóstico (BERBEL, 1998; BORGES et al., 2014; GORDON; 1994; QUIRÓS; VARGAS, 

2014; MAMEDE et al., 2001; OSPINA et al., 2013).   
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Avaliar a eficácia da intervenção educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na 

aprendizagem baseada em problemas para o raciocínio diagnóstico em enfermagem.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Construir cenários clínicos simulados sobre o raciocínio diagnóstico em enfermagem; 

- Analisar o conteúdo dos cenários clínicos simulados sobre raciocínio diagnóstico em 

enfermagem; 

- Desenvolver a hipermídia a ser utilizado na referida intervenção educacional; 

- Comparar o raciocínio diagnóstico dos alunos de graduação em enfermagem antes e após a 

intervenção educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na aprendizagem 

baseada em problemas;  

- Verificar a qualidade e usabilidade da hipermídia junto aos alunos de graduação em 

Enfermagem.  
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5 MÉTODO 

 

Estudo do tipo experimental. Estudos experimentais visam as relações de causa e efeito, 

objetivando buscar o efeito desejado de forma ativa, e não mais observacional como se 

caracterizam estudos não-experimentais. As pesquisas experimentais apresentam três 

características primordiais: randomização, controle e manipulação (POLIT; BECK, 2011). 

A randomização consiste em proporcionar igual probabilidade aos sujeitos da pesquisa 

em pertencerem ao grupo intervenção ou grupo controle, por meio da aleatoriedade. O 

controle permite a comparação entre os referidos grupos, a partir de uma inferência de 

causalidade, esse ocorre a partir do seguimento de um grupo que não receberá a intervenção, e 

permite a introdução de controles pelo pesquisador, introduzindo uma ou mais constantes na 

situação experimental. E a manipulação ocorre pela introdução da variável independente pelo 

pesquisador no grupo experimental, verificando seus efeitos sobre as variáveis dependentes 

(DUTRA; REIS, 2016; POLIT; BECK, 2011). 

Dessa forma, o estudo seguiu um percurso metodológico contemplado por quatro 

etapas, a saber: construção de cenários para simulação clínica virtual sobre raciocínio 

diagnóstico; análise de conteúdo dos cenários por especialistas; desenvolvimento de 

hipermídia para a simulação clínica; aplicação da intervenção educacional baseada na 

simulação clínica virtual e fundamentada na ABP com alunos do curso de graduação em 

Enfermagem (FIGURA 1). 

 

Figura 2 - Percurso metodológico do estudo. Natal, 2019 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.1 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS CLÍNICOS SIMULADOS PARA A INTERVENÇÃO 

EDUCACIONAL  

 

Etapa do tipo metodológica, a qual visa elaborar, validar e avaliar instrumentos e 

técnicas nos âmbitos da investigação ou da prática clínica (POLIT; BECK, 2011).  

No presente estudo, os problemas propostos, segundo a ABP, foram apresentados dentro 

dos cenários clínicos que subsidiaram a estratégia da simulação clínica virtual. Destaca-se que 

o problema na ABP é a peça chave para o desencadear da metodologia, o ponto de partida e o 

fio condutor dessa. Deve ser atrativo desde seu parágrafo inicial, desenvolvendo curiosidade 

no aluno, o que favorecerá a ativação de conhecimentos prévios e levantamento de hipóteses 

para possíveis soluções (MAMEDE et al., 2001; SILVA et al., 2015). 

Assim, os problemas dentro dos cenários foram embasados nos conteúdos 

programáticos da disciplina de Semiologia e semiotécnica da enfermagem na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

A escolha do componente curricular se deu com foco na relevância da mesma para o 

raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto, uma vez que se configura como o 

primeiro contato do aluno de graduação em Enfermagem na UFRN com o Processo de 

Enfermagem e o raciocínio diagnóstico.  

O novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN, 

publicado em 2018, tem a finalidade de formar enfermeiros com competência técnico-

científica, ética e política, capazes de intervir na realidade concreta da produção dos serviços 

de saúde/enfermagem, promovendo transformações dos perfis epidemiológicos e 

reorganização dos serviços integrantes do SUS (UFRN, 2018).  

As competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno no decorrer dessa 

disciplina envolvem a avaliação do estado de saúde do indivíduo por meio da relação dos 

achados com os determinantes e a sistematização da assistência de enfermagem, a ética e as 

características do grupo populacional ao qual pertence (UFRN, 2018). 

Diante disso, foram elaborados cinco cenários clínicos simulados, dois desses utilizados 

como parâmetros para mensurar a eficácia da intervenção educacional os outros três 

compuseram a hipermídia desenvolvida. 

Os cenários contemplaram os conteúdos programáticos abordados na disciplina, com 

enfoque no raciocínio diagnóstico. Os cenários foram elaborados pela pesquisadora 

responsável, entre os meses de agosto a dezembro de 2017. Para tanto, foram utilizados livros 

texto referentes aos conteúdos, na perspectiva da Semiologia e semiotécnica (JENSEN, 2013; 
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POTTER; PERRY, 2013); Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica (SMELTZER; BARE, 

2011); Exame clínico: bases para a prática médica (PORTO, 2012); Mosby, Guia de Exame 

Físico (SIEDEL, 2007); e Tratado de fisiologia médica (GUYTON; HALL, 2012).  

A escolha dos rótulos diagnósticos que compuseram os cenários clínicos simulados foi 

guiada por estudos de acurácia diagnóstica, fazendo uso de populações específicas e de 

características acuradas para se inferir o diagnóstico de enfermagem (ETHEL et al., 2014; 

FERNANDES et al., 2015; GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004, 2008; MARTINS et al., 

2014; MARTINS et al., 2011; MARTINS; ALITI; RABELO, 2010; MEDEIROS et al., 2017; 

OLIVEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015; PAIVA et al., 2018; PAULA; OLIVA, 

2002; PEREIRA et al., 2011; RODRIGUES et al., 2011; SEGANFREDO et al., 2017; 

SOUSA et al., 2016; SOUZA et al., 2015; TINÔCO et al., 2018, 2017). 

Os diagnósticos de enfermagem que compuseram os cenários clínicos simulados nesse 

primeiro momento foram embasados na versão 2015-2017 da NANDA-Internacional 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2014). 

Assim, os cenários clínicos simulados foram propostos, levando-se em consideração a 

virtualidade do processo, e encontram-se organizados da seguinte forma: objetivos 

pretendidos para a simulação; detalhamento do ambiente a ser desenvolvido virtualmente; 

descrição inicial do cenário; diálogos organizados a partir dos 11 padrões funcionais de saúde 

de Marjorie Gordon; informações adicionais do prontuário e exame físico. Para compor a 

resolução de cada cenário, foram incluídos ainda: Agrupamentos esperados e relação entre os 

achados para o raciocínio diagnóstico; diagnósticos de enfermagem que respondem o cenário; 

e priorização esperada.  

 

5.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS CENÁRIOS CLÍNICOS SIMULADOS 

 

Os cinco cenários foram posteriormente submetidos à análise de seu conteúdo por 

especialistas. Para tanto, estimou-se a proporção de especialistas que concordaram com os 

cenários propostos, bem como com os diagnósticos elencados em cada um desses (LOPES; 

SILVA; ARAÚJO, 2012). Esta etapa ocorreu entre os meses de março a agosto de 2018.  

 

5.2.1 População e amostra 

 

Para a seleção dos especialistas, realizou-se uma busca por meio da Plataforma Lattes, 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo endereço: 
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http://lattes.cnpq.br/. Utilizou-se a opção de busca avançada por assunto, com o intuito de 

identificar os especialistas, por meio dos descritores: ensino e diagnóstico de enfermagem. 

Adotou-se a estratégia proposta por Lopes, Silva e Araújo (2012), com a divisão da 

amostra em dois grupos de especialistas, a partir dos seguintes critérios: enfermeiros docentes 

que desenvolvessem estudos sobre estratégias de ensino na enfermagem; e/ou outro grupo 

com especialistas em diagnósticos de enfermagem, ambos com formação mínima de mestre 

em Enfermagem.  

Dessa forma, a busca inicial na plataforma compôs-se de 1.500 especialistas. Após o 

refinamento dos critérios estabelecidos, bem como a possibilidade de contato com esses, 

foram convidados 52 especialistas para participar da análise de conteúdo dos referidos 

cenários clínicos simulados.  

O número de especialistas incluídos no estudo foi obtido a partir de critérios estatísticos, 

como indicado por Lopes, Silva e Araújo (2012), utilizando-se a fórmula: n=Zα2 * P * (1 – P) 

/ e², em que “Zα” se refere ao nível de confiança adotado (95%), “P” representa a proporção 

de especialistas que indicam a adequação dos cenários clínicos propostos (85%), e “e” 

representa a diferença proporcional aceitável em relação ao que pode ser esperado(15%) 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Portanto, como o coeficiente Zα de acordo com o padrão normal de distribuição assume 

um valor tabulado de 1.96 para um nível de confiança de 95%, o cálculo do tamanho amostral 

ao final foi definido por n=1.962*0.85*0.15/0.152 = 22 especialistas (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). Dessa forma, obteve-se um retorno de 22, alcançando o valor amostral 

determinado.  

 

5.2.2Procedimento de coleta de dados 

 

Após a seleção dos especialistas, foi enviada uma carta convite, via e-mail, para a 

participação no estudo (APÊNDICE A). Frente ao aceite em participar, foi encaminhado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) aos especialistas e um 

questionário semiestruturado, via google forms, contendo os cinco cenários clínicos simulados 

com os respectivos diagnósticos de enfermagem inferidos para esses (APÊNDICE C). A 

avaliação do formulário ocorreu em apenas uma rodada. 

Os especialistas julgaram a adequação de cada cenário clínico simulado, quanto aos 

objetivos de aprendizagem, ambiente a ser retratado, descrição do problema, informações para 
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diálogo entre enfermeiro e paciente, agrupamentos e relação entre os achados esperada, 

diagnósticos de enfermagem inferidos para cada cenário, bem como a priorização desses.  

Nesta avaliação, foram mensuradas opiniões a partir do objetivo de aprendizagem que 

se desejava alcançar, por meio de uma escala Likert, com variação de 1 a 5, em que 1- indica 

a não adequação do cenário; 2- pouquíssimo adequado; 3- de algum modo adequado; 4- 

consideravelmente adequado; e 5- muito adequado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

O quadro 1 apresenta as definições de cada item da escala Likert utilizada na 

padronização das avaliações pelos especialistas. 

 

 

Quadro 1 - Definições das dimensões da escala Likert utilizadas na mensuração da análise de 

especialistas acerca do cenário clínico simulado. Natal, 2019 

(continua) 

Dimensões da 

escala Likert 

Definições 

1- Inadequado  Cenário simulado que não apresentar qualquer concordância entre seus 

itens, divergindo entre os objetivos propostos, detalhamento do ambiente 

virtual e descrição inicial do cenário.  

Diálogos que não condizem com o cenário proposto ou com os padrões 

funcionais de saúde.  

Agrupamentos esperados para o cenário e relação de causalidade entre os 

achados que não se relacionam às pistas apresentadas nos diálogos.  

Diagnósticos de enfermagem  não apropriados ao cenário proposto. 

Priorização diagnóstica inadequada ao cenário clínico simulado. 

2- Pouquíssimo 

adequado 

Cenário simulado que apresentar pouca concordância entre os objetivos 

propostos, detalhamento do ambiente virtual e descrição inicial do cenário.  

Diálogos pouco condizentes com o cenário proposto ou aos padrões 

funcionais de saúde.  

Agrupamentos esperados para o cenário e relação de causalidade entre os 

achados que pouco se relacionam às pistas apresentadas nos diálogos.  

Diagnósticos de enfermagem  pouco apropriados ao cenário proposto. 

Priorização diagnóstica pouco adequada ao cenário clínico simulado. 

3- Razoavelmente 

adequado 

Cenário simulado que apresentar alguma concordância entre os objetivos 

propostos, detalhamento do ambiente virtual e descrição inicial do cenário.  

Diálogos que de alguma forma condizem com o cenário proposto ou com os 

padrões funcionais de saúde.  

Agrupamentos esperados para o cenário e relação de causalidade entre os 

achados que razoavelmente se relacionam às pistas apresentadas nos 

diálogos.  

Diagnósticos de enfermagem  de algum modo apropriados ao cenário 

proposto. 

Priorização diagnóstica razoavelmente adequada ao cenário clínico 

simulado. 
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Quadro 1 - Definições das dimensões da escala Likert utilizadas na mensuração da análise de 

especialistas acerca do cenário clínico simulado. Natal, 2019 

(continuação) 

Dimensões da 

escala Likert 

Definições 

4- 

Consideravelmente 

adequado 

Cenário simulado que apresentar considerável concordância entre os 

objetivos propostos, detalhamento do ambiente virtual e descrição inicial do 

cenário.  

Diálogos que condizem consideravelmente com o cenário proposto ou com 

os padrões funcionais de saúde.  

Agrupamentos esperados para o cenário e relação de causalidade entre os 

achados se relacionam consideravelmente às pistas apresentadas nos 

diálogos. 

Diagnósticos de enfermagem consideravelmente apropriados ao cenário 

proposto. 

Priorização diagnóstica consideravelmente adequada ao cenário clínico 

simulado. 

5- Muito 

adequado 

Cenário simulado que apresentar muita concordância entre os objetivos 

propostos, detalhamento do ambiente virtual e descrição inicial do cenário.  

Diálogos muito condizentes com o cenário proposto ou com os padrões 

funcionais de saúde.  

Agrupamentos esperados para o cenário e relação de causalidade entre os 

achados muito relacionados às pistas apresentadas nos diálogos.  

Diagnósticos de enfermagem  muito apropriados ao cenário proposto. 

Priorização diagnóstica muito adequada ao cenário clínico simulado. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a análise e julgamento de cada um dos cinco cenários propostos, os especialistas 

avaliaram ainda a acurácia diagnóstica destes, por meio da Escala de Acurácia de Diagnóstico 

de Enfermagem (EADE), desenvolvida por Matos e Cruz (2009).  A acurácia de um 

diagnóstico de enfermagem consiste no julgamento de um avaliador quanto ao grau de 

relevância, especificidade e consistência das pistas para a ocorrência desse (MATOS; CRUZ, 

2009). 

Segundo Lunney (2011), esta configura-se como estratégia de medida de acurácia eficaz 

e válida. Assim, a EADE foi adaptada para o estudo em questão, com o objetivo de confirmar 

os diagnósticos de cada cenário a partir das pistas fornecidas (ANEXO A). 

Os especialistas foram convidados, ainda, a acrescentar comentários nesta etapa, como 

sugestões de modificação, retirada ou acréscimo de informações que compuseram os cenários 

da simulação clínica virtual. Todas as sugestões foram analisadas de forma criteriosa e 

adicionadas ao trabalho quando julgadas pertinentes pela autora e orientadora.  

Nesse interim, a NANDA-Internacional publicou a versão 2018-2020 da taxonomia 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Dessa forma, foram realizadas pequenas adaptações em 
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rótulos diagnósticos que foram excluídos da taxonomia e na escrita de indicadores 

diagnósticos, para contemplar a nova estrutura diagnóstica proposta, sem haver prejuízos aos 

cenários anteriormente analisados.  

 

5.2.3Análise e organização dos dados 

 

Os dados obtidos foram organizados por meio de planilhas no programa Microsoft 

Office Excel® 2012 e analisados estatisticamente a partir do pacote estatístico IBM SPSS 

Statistic® versão 20.0.  

No que concerne a adequação de cada componente do cenário, essa foi analisada por 

meio da proporção de juízes que avaliaram o item adequado (adequado ou muito adequado).  

Considerando-se como relevância uma aceitação de 85% dos especialistas. 

Posteriormente, a escala Likert avaliada pelos especialistas foi dicotomizada em não 

adequado (1, 2 e 3) e adequado (4 e 5), e foi analisado o índice Kappa (Ramdolph Kappa). 

Considerou-se como critério de aceitação uma concordância superior a 0,65 entre os juízes 

como um nível bom. 

A EADE foi mensurada a partir da soma dos scores referentes a cada pontuação 

atribuída pelos especialistas. Essa soma foi posteriormente categorizada, indicando o grau de 

acurácia diagnóstica para aquele cenário, a saber: nula; moderada; e alta. Ademais, calculou-

se o índice Kappa para cada diagnóstico, utilizando-se dos parâmetros descritos 

anteriormente.  

 

5.3 DESENVOLVIMENTO DA HIPERMÍDIA PARA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL  

 

Concomitante às etapas de criação e análise dos cenários que compuseram a intervenção 

educacional, a etapa de construção da hipermídia Enfermeiro diagnosticador ocorreu entre 

julho de 2017 e setembro de 2018.  

Essa etapa de construção da hipermídia foi desenvolvida com o auxílio de profissionais 

da área da informática. Assim, a equipe de desenvolvedores foi composta por um designer, 

quatro engenheiros de software e a pesquisadora. Os custos para o desenvolvimento da 

hipermídia foram de responsabilidade da pesquisadora.  

A engenharia de software vem se destacando nas últimas décadas frente as facilidades 

evidenciadas com a evolução tecnológica, proporcionando a criação de softwares cada vez 

mais modernos. Existe uma gama de paradigmas que correspondem aos passos metodológicos 
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adotados na construção de um software, são eles: modelo linear, em cascata; modelo 

incremental; modelos evolucionários, contemplando os exploratórios, a prototipação e o 

modelo espiral; paradigma baseado em componentes; além da possibilidade de utilização de 

modelos híbridos (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2010).  

A escolha do modelo adotado ocorreu diante das características da hipermídia a ser 

desenvolvido, bem como da interação cliente-desenvolvedor, frente as vantagens e 

desvantagens identificadas em cada um dos paradigmas que regem o desenvolvimento de 

softwares.  

Sousa (2014) apresenta diversos modelos computacionais adotados para a criação de 

hipermídias na área da saúde, em especial na Enfermagem. Dentre eles a autora destaca o 

modelo de prototipação. Recomenda-se a utilização de prototipação quando se conhecem os 

objetivos da hipermídia, entretanto suas funcionalidades ainda necessitam ser definidas. 

Assim, é possível a criação de protótipos para uma testagem inicial desse, antes que o mesmo 

seja desenvolvido (PRESSMAN, 2011). Para tanto, etapas metodológicas são necessárias até 

que se alcance o produto final, etapas essas que podem divergir quanto a literatura, mas que 

visam o mesmo fim (SOUSA, 2014).  

Sousa (2015) e Freitas (2010) destacam tais divergências a partir de levantamentos 

bibliográficos sobre as etapas empregadas em estudos de desenvolvimento de softwares na 

Enfermagem. Entretanto, destacam como ponto comum a todos os estudos a etapa de 

avaliação ou validação do protótipo. Diante disso, optou-se por utilizar as etapas de 

prototipação propostas por Pressman (2011), uma vez que se mostram claras e compatíveis à 

hipermídia desenvolvida, associadas a etapa de validação. A figura 2 representa as etapas 

adotadas no estudo para o Modelo de prototipação.  
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Figura 3 -  Modelo de prototipação para construção da hipermídia adaptado de Pressman 

(2011). Natal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, adaptado de Pressman (2011). 

 

5.3.1Definição dos problemas  

 

Concluídas as duas primeiras etapas da pesquisa, os cenários clínicos simulados foram 

organizados para compor a hipermídia.  Nessa etapa foram levantados os usos da hipermídia, 

para tanto considerou-se a população-alvo, os objetivos da aprendizagem e a infraestrutura 

tecnológica disponível e viável para o seu desenvolvimento.  

Com vistas a metodologia da ABP que embasa a intervenção, essa teve caráter 

semipresencial, assim o caso de uso da hipermídia foi planejado nessa perspectiva.   

Os usuários envolvidos foram alunos do curso de graduação em Enfermagem, além de 

tutores. O advento dos computadores móveis na perspectiva dos smartphones permitiu o 

desenvolvimento da hipermídia para as plataformas IOS e ANDROID. Assim, os discentes e 

tutores podem acessar de seu próprio smartphone.   

 

 



 
 

50 
 

5.3.2 Planejamento 

 

A etapa de planejamento contemplou a análise e adequação dos conteúdos que 

compuseram a hipermídia, uma vez que esse conteúdo precisou ser traduzido para a 

linguagem computacional (UML). Assim, a partir do conteúdo elaborado nas etapas 

anteriores, a pesquisadora desenvolveu um fluxograma apresentando as funcionalidades 

pretendidas para a hipermídia, com vistas a determinar seus casos de uso, para que os 

desenvolvedores executassem o mesmo. Na Figura 4 encontra-se a representação gráfica dos 

casos de uso da hipermídia desenvolvido. 

Figura 4 - Casos de uso da hipermídia para compor a intervenção educacional. Natal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A representação gráfica indica os 11 principais casos de uso definidos para a execução 

da hipermídia, são eles:  

•Efetuar login: Acesso aa hipermídia para o aluno; 
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•Coletar dados: Informações disponíveis organizadas em introdução sobre o cenário, 

diálogos e dados do prontuário do paciente; 

•Agrupar alterações: inserir as informações pertinentes e agrupar as comuns, nomeando 

tais agrupamentos; 

•Relacionar agrupamentos: Relacionar as informações inseridas quanto a relação de 

causalidade dessas com o problema levantado;   

•Inserir informações: Digitar hipóteses diagnósticas e objetivos de aprendizagem; 

•Acessar dados: A todo momento será possível a visualização das informações 

inseridas; 

•Inferir diagnóstico: será possível clicar no diagnóstico elencado. 

•Selecionar indicador: Para cada diagnóstico de enfermagem, deverão ser selecionados 

indicadores, com o clique; 

•Priorizar diagnóstico: Seta permitirá ordenar os diagnósticos por prioridade; 

•Feedback: O aluno receberá confirmação de erro ou acerto quanto ao rótulo 

diagnóstico; 

•Inserir observações: Digitar observações que subsidiarão o debriefing. 

Ademais, planejaram-se os custos com o desenvolvimento da hipermídia, financeiros e 

computacionais. O planejamento dos custos foi realizado pela equipe de desenvolvedores, 

calculando-se o valor para o desenvolvimento da hipermídia, bem como os valores 

relacionados às plataformas de inserção desses 

A partir da definição dos casos de uso, a equipe de desenvolvedores, em conjunto com a 

pesquisadora, avançou para a criação dos protótipos.  

 

5.3.3 Criação de protótipos 

 

Nesta etapa foi construído um protótipo da hipermídia a ser desenvolvido. O protótipo 

constitui-se na representação de cada uma das telas da hipermídia final. Entretanto, as telas 

não têm funcionalidade, servindo apenas para aprovação dos layouts e conteúdo desse 

(PRESSMAN, 2011; SOUSA, 2014). A pesquisadora criou um protótipo inicial para 

representar todas as ideias e funcionalidades pensadas para a hipermídia, o qual subsidiou a 

engenharia desse, bem como a criação dos layouts pelo designer.  

Na figura 5 é possível observar os primeiros protótipos, criados pela pesquisadora, com 

todas as etapas da hipermídia, a partir do planejamento anterior. 
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Figura 5 - Criação dos protótipos que subsidiaram a construção da hipermídia. Natal, 2019 

(Continua) 
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Figura 5 - Criação dos protótipos que subsidiaram a construção da hipermídia. Natal, 2019 

(Conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir do protótipo inicial, a pesquisadora e equipe de desenvolvedores criaram as 

representações finais de cada tela, o que proporcionou maior segurança antes do 

desenvolvimento da hipermídia propriamente dito, uma vez que permitiu a confirmação deste, 

como recomendado pela literatura (PRESSMAN, 2011; SOUSA, 2014). 

 

5.3.3 Validação dos protótipos 

 

Finalizados os protótipos, estes foram avaliados pela pesquisadora e orientadora, com 

aprovação para que se alcançasse a etapa de desenvolvimento da hipermídia propriamente 
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dita. Tal avaliação se deu a partir da análise de cada tela, comparando-as às funcionalidades 

planejadas para a hipermídia. Foram consideradas ainda características como a realidade do 

cenário, o jogo de cores de forma atrativo, bem como a facilidade de visualizar as informações 

pertinentes (PRESSMAN, 2011).   

 

5.3.4 Refinamento após avaliação 

 

Após a avaliação dos protótipos, sugestões oriundas desse para o melhoramento da 

hipermídia foram levadas pela pesquisadora aos desenvolvedores. Esses entraram na etapa de 

refinamento, realizando as adequações necessárias.  

 

5.3.5 Engenharia final 

 

A hipermídia foi desenvolvido dentro do planejado por meio dos protótipos, bem como 

dentro dos gastos computacionais indicados. Ao final desta etapa obteve-se a versão final da 

hipermídia para o ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto, com 

base na ABP.  

Após a engenharia final, solicitou-se autorização da NANDA-Internacional para a 

publicação dos diagnósticos de enfermagem que compuseram a hipermídia (ANEXO B). 

  

5.3.6 Teste de usabilidade da hipermídia 

 

Finalizado, a hipermídia foi submetido a testagem quanto a sua usabilidade antes de ser 

disponibilizado para a etapa experimental. Esse teste teve o objetivo de avaliar o grau de 

usabilidade apresentado por um sistema interativo, a partir de experiências de uso 

(BARBOSA; SILVA, 2010).   

Para realizar tal avaliação, algumas particularidades foram necessárias, como: a seleção 

de um grupo de testadores; um laboratório que forneça um ambiente controlado para uso da 

hipermídia; bem como medições das experiências de uso desses participantes (BARBOSA; 

SILVA, 2010). 

Destaca-se a relevância da aplicação de métodos empíricos para a avaliação da 

usabilidade, uma vez que permitem o fornecimento de informações sobre problemas vividos 

por usuários que utilizarão o sistema (SANTANA et al., 2016).   
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5.3.6.1 Local do estudo 

 

O teste de usabilidade deve acontecer em um ambiente controlado que permita a 

observação dos participantes quanto ao uso da hipermídia. Nesse sentido, a testagem ocorreu 

no laboratório de informática da pós-graduação, localizado no Departamento de Enfermagem 

da UFRN.  

 

5.3.6.2 População e amostra do teste de usabilidade 

 

Para a realização de testes de usabilidade, selecionou-se uma amostra de oito usuários, 

estudantes de enfermagem dos diferentes níveis de formação (graduação, mestrado e 

doutorado), os quais foram denominados testadores. A escolha se deu por representar a 

população-alvo da hipermídia Enfermeiro diagnosticador, tanto no papel de usuários como de 

tutores. 

Foram incluídos na amostra aqueles que apresentarem conclusão da disciplina de 

semiologia e semiotécnica da enfermagem, e que desenvolveram algum estudo na perspectiva 

de diagnósticos de enfermagem. Não possuir vinculo com a instituição foi utilizado como 

critério de exclusão. O contato ocorreu por meio de carta convite (APÊNDICE D).  

 

5.3.7.3 Procedimento de coleta de dados 

 

O teste de usabilidade ocorreu no mês de setembro de 2018. Os testadores que 

compuserem a amostra assinaram o TCLE (APÊNDICE E). Após a assinatura deste, iniciou-

se o teste.  

Inicialmente, os testadores receberam instruções para a instalação da hipermídia 

desenvolvido em seus smartphones. Frente à alguma limitação operacional com o smartphone 

do testador, foram fornecidos aparelhos extras para o não impedimento do testador nesta 

etapa.  

Em seguida, os testadores foram convidados a utilizar todas as suas ferramentas da 

hipermídia, adentrando em um cenário clínico simulado e solucionando-o. Essa experiência 

foi composta por quatro etapas: preparação; coleta de dados; interpretação e consolidação dos 

resultados; e relato dos resultados (BARBOSA; SILVA, 2010).    

Na primeira etapa, a pesquisadora preparou os testadores para o uso da hipermídia 

desenvolvida. Por apresentar características virtuais e presenciais, frente ao referencial teórico 
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da ABP, os representantes foram orientados para a testagem apenas dos conteúdos virtuais, 

com vistas ao objetivo do teste. Assim, foram definidas as tarefas a serem realizadas por esses 

durante o teste.  

Na etapa de coleta de dados, enquanto os testadores fizeram uso da hipermídia, foram 

observados os erros encontrados nesse. Ao final, foi aplicado um instrumento para a 

mensuração do grau de usabilidade da hipermídia (ANEXO C). Para tanto, fez-se uso da 

System Usability Scale (SUS), desenvolvido por John Brooke, frente a relevância e 

aplicabilidade da escala na medida de usabilidade como método empírico (BROOKE, 1996).  

 

5.3.6.4 Análise e interpretação dos dados 

 

Na etapa de interpretação e consolidação os dados foram organizados em planilhas do 

Microsoft office Excel e mensurados frente aos resultados obtidos. 

Cada um dos 10 itens presentes na escala SUS apresenta pontuação variando de 1 a 5. 

Para os itens 1, 3, 5, 7 e 9, a pontuação é a posição da escala marcada pelo participante menos 

um. Para os itens 2, 4, 6, 8 e 10, a contribuição equivale a 5 subtraído da posição marcada. 

Multiplica-se a soma das pontuações por 2,5 para obter a pontuação geral do SUS, que deve 

estar inserido em uma escala de 0 a 100. 

A pontuação até 90 representa a melhor usabilidade possível. Sistemas que alcançam 

entre 80 e 90 pontos representam uma usabilidade excelente. A pontuação entre 70 e 80 

significa boa usabilidade, mas com melhorias a serem realizadas. Aqueles sistemas que 

atingem entre 60 e 70 pontos indicam a necessidade de grandes melhorias. E sistemas que 

alcançaram uma pontuação abaixo de 60 pontos indicam que o grau de usabilidade é não 

aceitável (BANGO; KORTUN; MILLER, 2009). 

Assim, os resultados obtidos foram analisados e as necessidades de adequações aa 

hipermídia foram repassadas junto a equipe de desenvolvedores.  

 

5.4 APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL COM ALUNOS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Após a conclusão da hipermídia Enfermeiro diagnosticador para dar suporte a simulação 

clínica virtual no ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem, tendo como referencial a 

ABP, a intervenção educacional construída e submetida à avaliação de sua eficácia junto ao 

público-alvo. Assim, a presente etapa tratar-se de um estudo experimental.  
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Para fins conceituais, eficácia no presente estudo é compreendida como a capacidade de 

desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente, sendo mensurados os agrupamentos 

iniciais das pistas, as relações entre as pistas, as hipóteses diagnósticas, com rótulo, 

características definidoras e fatores relacionados, bem como a priorização das referidas 

hipóteses (HULLEY et al., 2015). Essas respostas esperadas foram resultado do padrão criado 

para cada cenário simulado, e validado junto a especialistas.  

 

5.4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no Departamento de Enfermagem da UFRN. A unidade escolhida 

diz respeito a representatividade da instituição no estado, configurando-se como uma 

instituição pública federal.  

Dentre os componentes curriculares que compõem o Departamento de Enfermagem, a 

disciplina de Semiologia e semiotécnica foi escolhida frente a sua relevância no ensino do 

raciocínio diagnóstico em saúde do adulto para o futuro enfermeiro. A instituição possui duas 

turmas por ano, com médias de 40 discentes por turma.  

 Campo de atuação da pesquisadora, a qual já teve a oportunidade de ministrar a 

disciplina de Semiologia e semiotécnica da enfermagem como professora substituta da 

instituição, além da atuação como docente assistida, em nível de mestrado e doutorado, 

advindo daí a motivação para a realização da pesquisa.  Soma-se a isso a atual ocupação, 

como professora efetiva da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, também 

ministrando a disciplina em questão. 

Assim, o local do estudo foi escolhido pela facilidade de locomoção dos estudantes 

envolvidos. Solicitou-se, para tanto, um ambiente livre de interrupções e com acesso à internet 

wifi para a utilização da hipermídia.  

 

5.4.2 População e amostra 

 

A população do estudo foi composta por estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem da UFRN, cursando o componente curricular de Semiologia e semiotécnica da 

enfermagem no mesmo semestre de realização do experimento.  

A amostra foi definida a partir de fórmula que permite a comparação de duas proporções 

em experimentos: 
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Onde, Zα/2 equivale ao nível de confiança adotado, considerado de 95% no presente 

estudo, assim, Zα/2 = 1,96. O δ1 representa o desvio-padrão referente a pontuação a ser obtida 

pelos alunos no momento pré e pós-teste, considerada de 1,5 no presente estudo. O mesmo foi 

considerado para δ2, referente ao desvio-padrão do grupo intervenção. μ1 e μ2 referem-se à 

pontuação esperada entre grupos intervenção e controle, assim, a diferença entre ambas será 

adotada como 1,5 pontos. Quanto ao poder, adotou-se um Z1-β de 80%. Assim, a partir da 

aplicação da fórmula alcançou-se um valor amostral de 16 alunos por grupo, totalizando 32 

estudantes de Enfermagem envolvidos no experimento.  

Alcançada a amostra por conveniência, a qual se caracteriza pela amostra que preenche 

os critérios de inclusão e que são de fácil acesso para o pesquisador (HULLEY et al., 2015), 

essa foi subdividida em dois grupos, um grupo intervenção e um grupo controle.  

Os critérios de inclusão utilizados foram: aluno regular do curso de graduação em 

Enfermagem, matriculado na disciplina de Semiologia e semiotécnica para a enfermagem no 

semestre de aplicação do experimento; alunos que compareceram com frequência igual a 

100% a todas as etapas do experimento. Foram excluídos aqueles que de algum modo tenham 

participado das etapas anteriores do estudo. 

O estudo contou, ainda, com um enfermeiro randomizador, responsável por alocar os 

participantes nos grupos controle e intervenção; um enfermeiro responsável por aplicar e 

corrigir os instrumentos pré e pós-teste aplicados no estudo; e um enfermeiro tutor, o qual 

desenvolveu a intervenção junto ao grupo intervenção. Esses apresentaram formação mínima 

de mestre em enfermagem, com publicações na temática diagnóstico de enfermagem e 

experiência docente com o ensino do raciocínio diagnóstico.  

 

5.4.3 Randomização  

 

A randomização visa eliminar viés de seleção ou de confundimento, eliminando 

tendências capazes de afetar os resultados do estudo (DUTRA; REIS, 2016). Dentre a amostra 

selecionada frente aos critérios de elegibilidade, essa foi randomizada para posterior 

subdivisão em grupos.  

A randomização ocorreu com o auxílio do software informático Randon Numbers. 

Todos os alunos que aceitaram participar da pesquisa, após o recebimento da carta convite 
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(APÊNDICE G) e assinatura do TCLE (APÊNDICE H), foram caracterizados por números e 

o programa permitiu a separação desses entre os grupos controle e interversão, garantindo que 

todos tivessem a mesma probabilidade em fazer parte de um dos grupos, conferindo maior 

homogeneidade na amostra.  

A amostra foi recrutada para participar do experimento por meio da promoção de um 

curso de extensão de 30 horas, como forma de atraí-los para a realização do experimento. Para 

que não houvessem perdas em relação ao grupo controle, foram acordadas duas datas para a 

intervenção, para ambos os grupos, evitando viés de performance. 

 

5.4.4 Cegamento 

 

O cegamento em um estudo experimental tem papel fundamental na prevenção de 

tendenciosidade dos resultados, reduzindo vieses na avaliação do desfecho (HOCHMAN et 

al., 2005). 

Foi cegado no estudo quanto ao grupo de alocação dos participantes o enfermeiro 

responsável por aplicar e corrigir os questionários pré e pós-teste.  

Assim, o enfermeiro responsável por aplicar e corrigir os instrumentos pré e pós-teste 

teve contato com os alunos participantes apenas quando estiveram todos juntos (grupo 

intervenção e grupo controle), no momento de aplicação dos instrumentos.  

 

5.4.5 Procedimento para coleta de dados 

 

O procedimento de coleta de dados se desenvolveu-se, conforme dito anteriormente, a 

partir de uma equipe de três pesquisadores: um no papel de randomizador, o qual realizou as 

alocações de cada grupo; o segundo como avaliador dos instrumentos pré e pós-teste, e o 

terceiro na função de tutor que mediou a intervenção educacional, no caso a pesquisadora 

responsável pelo estudo. Assim, essa etapa ocorreu em três momentos distintos: pré-teste; 

intervenção; e pós-teste. 

 

5.4.6 Pré-teste  

 

O curso de extensão para o desenvolvimento da intervenção educacional proposta 

ocorreu no mês de setembro de 2018, da seguinte maneira: todos os participantes estiveram 

presentes no primeiro momento. Foi aplicado o instrumento pré-teste (APÊNDICE I) o qual 



 
 

60 
 

tem como objetivo confirmar a aleatoriedade de formação dos dois grupos a partir da 

homogeneidade desses.  

Então, contemplou variáveis sociodemográficas, bem como variáveis que dizem 

respeito à atuação desse na universidade, caracterizando-se a busca por variáveis 

confundidoras, como por exemplo fazer parte de um grupo de pesquisa sobre Sistematização 

da Assistência de Enfermagem e possuir formação anterior na área da saúde.  

Além da caracterização da amostra, esses receberam um problema, desenvolvido para os 

cenários clínicos simulados na primeira etapa do estudo, o qual foi responsável por mensurar a 

variável dependente do experimento, a aprendizagem, a partir no número de acertos, 

confirmando a homogeneidade dos grupos antes do início do experimento.  

As aplicações pré e pós-teste foram realizadas de forma manual, com conteúdo de dois 

cenários clínicos simulados (um para o pré-teste e outro para o pós-teste), com equivalência 

quanto ao grau de dificuldade, elaborados nas etapas anteriores do estudo. 

Após a aplicação do pré-teste os alunos receberam instruções quanto a execução da 

intervenção educacional, sendo agendadas as próximas datas para os encontros com o grupo 

intervenção. O Apêndice F apresenta a sequencia seguida na intervenção educativa, 

contemplando o desenvolvimento de  três cenários clínicos simulados na hipermídia 

Enfermeiro diagnosticador.  

 

5.4.7 Intervenção educacional 

 

A aplicação da intervenção educacional fundamentada na simulação clínica e na 

aprendizagem baseada em problemas foi elaborada e implementada junto ao grupo 

intervenção. O APENDICE F apresenta os passos para o desenvolvimento da intervenção 

educacional, com o auxilio da hipermídia Enfermeiro diagnpsticador.  

Nesse momento inicial, após a aplicação do pré-teste, os alunos do grupo intervenção 

foram convidados a participar de uma apresentação sobre o manuseio da hipermídia, sendo 

explicadas suas funcionalidades e como ocorreria a intervenção educacional. Esse momento 

foi mediado pelo pesquisador que teve o papel de tutor.    

Posteriormente, iniciou-se a simulação clínica com base na ABP, mediada pela 

hipermídia. Essa foi realizada nas dependências do Departamento de Enfermagem da UFRN, 

proporcionando um ambiente iluminado, livre de ruídos e climatizado, para que facilite a 

utilização da hipermídia. Cada momento para a realização de um cenário simulado teve 
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duração máxima de duas horas, como preconizado pelo referencial para o desenvolvimento da 

ABP (MAMEDE et al., 2001).  

Inicialmente, os estudantes foram convidados a realizar o download da hipermídia em 

seus próprios smartphones. Aqueles que não possuíram aparelhos capazes de suportar a 

utilização da hipermídia receberam aparelhos extras, reservados para essa finalidade, para que 

a dificuldade operacional não trouxesse prejuízos à intervenção.  

No primeiro momento da intervenção os alunos adentraram na hipermídia e foram 

orientados pelo tutor a escolher a opção do primeiro cenário clínico simulado. Esse foi 

apresentado na perspectiva de uma simulação clínica virtual, em que a cada clique do aluno, 

identificado na simulação como enfermeiro, possibilita colher as informações necessárias 

acerca do paciente, por meio de ferramentas como prontuário; e informações oriundas dos 

diálogos ente paciente e enfermeiro. 

Essas informações iniciais, fornecidas pela técnica da simulação clínica virtual, 

corroboraram com a apresentação do problema, com vistas à ABP, bem como a primeira etapa 

para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico. Ainda durante a realização da simulação 

clínica virtual, os alunos foram convidados a realizar anotações sobre o caso, utilizando-se a 

aba anotações, a qual permitiu a realização das etapas de agrupamento e denominação do 

raciocínio diagnóstico proposto por Gordon.  

Os alunos do grupo intervenção foram, então, divididos em pequenos grupos de quatro 

componentes, para que pudessem discutir seu raciocínio inicial e realizar a análise do 

problema, levantando hipóteses diagnósticas para esse. Para tanto, a hipermídia apresenta um 

local especifico que proporciona que os alunos façam anotações da discussão em grupo, com 

as sugestões de agrupamentos e definições de hipóteses diagnósticas.  

Foram traçados, ainda, pelos grupos, com a tutoria do pesquisador, os possíveis termos 

desconhecidos do problema no cenário virtual, bem como os objetivos da aprendizagem, 

elencando diagnósticos de enfermagem compatíveis para o paciente virtual. Essa etapa 

coincidiu também com a etapa de competências e resultados esperados propostas pela 

simulação. 

Traçados os objetivos, o primeiro momento foi interrompido. A hipermídia Enfermeiro 

diagnosticador é programada para as etapas da ABP, após o envio dos objetivos pelo aluno, 

segue para a tela do estudo individual. Assim, foram fornecidas referencias de artigos 

científicos e livros relevantes que auxiliassem na resolução do problema.  

Foi fornecido um intervalo para que ocorresse a etapa do estudo individual. Após esse 

período os alunos voltaram para mais um encontro, o qual permitiu que eles vivenciem 
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novamente a simulação clínica virtual, inferindo diagnósticos de enfermagem para o seu 

paciente e priorizando os diagnósticos elencados.  

Foi fornecido feedback imediato, com a resolução do caso e a indicação de erro ou 

acerto relativo às inferências do aluno. A última tela da hipermídia consta de anotações 

referentes à simulação vivenciada, capazes de subsidiar o debriefing.   

Por fim, foi vivenciado o momento do debriefing, de forma presencial, o qual foi 

estruturado em três fases: reação; compreensão; e resumo (GARDNER, 2013). Assim, foi 

possível associar a esse momento presencial a última etapa da ABP, contemplando a 

discussão do problema, em que os alunos tiveram a oportunidade de justificar, com base na 

literatura, o raciocínio diagnóstico desenvolvido por eles. Esse caracterizou-se também como 

o momento para a realização da reflexão e avaliação dos desempenhos e da estratégia de 

ensino.  

O mesmo se repetiu nos outros dois momentos, para a resolução de mais dois cenários 

clínicos simulados, contemplando ao final os três cenários presentes na hipermídia. Para 

melhor ilustração do percurso seguido, fluxograma adotado a cada encontro está descrito na 

figura 8. 

Figura 6- Fluxograma do desenvolvimento da intervenção educacional, frente aos encontros 

realizados com os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Concluídas as etapas da ABP para o último cenário clínico simulado, o grupo 

experimento foi convidado a responder um instrumento que contemplou a experiência 

vivenciada com a hipermídia. Para tanto, elegeu-se o Learning Object Review Instrument 

(LORI), que se encontra em sua versão 2.0. O LORI 2.0 foi desenvolvido com vistas ao 

ensino por hipermídias, apresentado com o objetivo mensurar a qualidade desses por meio de 

um instrumento de fácil aplicabilidade e comparação (NESBIT, BELFER, LEACOCK, 2009).  

Para a mensuração da qualidade, o LORI 2.0 contempla nove domínios, a saber: 

qualidade de conteúdo; alinhamento com os objetivos de aprendizagem; feedback e 

adaptação; motivação; apresentação do projeto; interação e usabilidade; acessibilidade; 

reusabilidade; e conformidade com as normas (NESBIT, BELFER, LEACOCK, 2009). O 

instrumento foi traduzido para a língua portuguesa por Alvarez (2014), sendo aplicado na 

presente pesquisa (ANEXO D).  A partir do instrumento LORI 2.0, cada um dos itens listados 

foi avaliado por meio de escalas do tipo likert, em que 1 representou a pior avaliação e o valor 

5 a maior avaliação.  

 

5.4.8 Pós-teste 

 

Em um novo encontro foi marcado com os alunos dos grupos intervenção e controle 

para aplicação do instrumento pós-teste (APÊNDICE J). Assim, mais uma vez receberam um 

problema desenvolvido para o cenário clínico simulado, possibilitando a mensuração da 

variável dependente do experimento, a aprendizagem, por meio das diferenças pré e pós-teste.  

O problema do momento pós-teste apresentou nível de dificuldade semelhante ao utilizado 

como parâmetro no momento pré-teste.  

 

5.4.9 Análise e interpretação dos dados 

 

Os dados coletados foram posteriormente armazenados em planilhas do software 

Microsoft Excel. Foram desenvolvidas uma planilha para o pré-teste e pós-teste do grupo 

controle, uma planilha para as informações pré e pós-teste do grupo intervenção, bem como a 

caracterização de cada um dos grupos. E uma planilha contendo as respostas do instrumento 

LORI 2.0.  

Esses dados foram analisados por meio de estatística descritiva, envolvendo tendência 

central e dispersão para as variáveis numéricas, sendo testadas ainda quanto a sua 
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normalidade. Bem como valores relativos e absolutos para as variáveis nominais 

contempladas nos instrumentos. 

O desempenho dos alunos foi mensurado em cada um dos elementos do instrumento, 

sendo eles: agrupamento das informações; relações de causalidade entre os achados; 

inferência diagnóstica correta, com rótulo diagnóstico, características definidoras/ fatores de 

risco/ fatores relacionados, bem como priorização dos diagnósticos inferidos.   

Ademais, esses foram submetidos a análise inferencial. Esta se deu com o objetivo de 

comparação entre médias, dos grupos intervenção e controle, sendo possível verificar a 

simetria entre as amostras no pré-teste, bem como comparar os acertos pós-teste, por meio de 

testes associativos. Assim, foram utilizados os testes de Fisher bilateral para comparação de 

acertos entre os grupos, e o teste de McNemar para comparação intragrupo, nos momentos pré 

e pós-teste, para tanto adotou-se um nível de significância de 5% (p≤0,05).  

Os acertos foram ainda quantificados, sendo avaliados quanto as medidas de tendência 

central e dispersão, com sua normalidade testada por meio do teste de Shapiro-Wilk.  

Foram atribuídas notas à avaliação pré e pós-teste, considerou-se os seguintes pesos: 

etapas do raciocínio diagnóstico – peso 2,1 (destes, 0,3 décimos para cada agrupamento e 0,2 

décimos para cada relação de causalidade); inferência diagnóstica – peso 4,9 (destes, 1 ponto 

para cada rótulo diagnóstico e 1,9 para os indicadores diagnósticos identificados); priorização 

dos diagnósticos – peso 3 (um ponto para cada acerto quanto a priorização).  

Os dados quanto aos acertos e notas foram ainda submetidos à testagem inferencial 

intragrupos por meio dos testes de Teste de Wilcoxon Pareado, frente a característica não-

normal da amostra e T de Student para uma distribuição normal. A avaliação intergrupos 

ocorreu pelo teste de U de Mann-withney. Para esses, também adotou-se um nível de 

significância de 5% (p≤0,05).  

 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, com parecer favorável nº 2.171.393, CAAE 69858517.8.0000.5537 

(ANEXO E). 

O presente estudo foi desenvolvido com base nas premissas éticas propostas pela 

resolução 466/12 (BRASIL, 2012). Esta estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas relacionadas a seres humanos.  
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Assim, foi obtida a cartas de anuência do Departamento de Enfermagem da UFRN, 

local onde foram recrutados os testadores para a testagem da usabilidade da hipermídia, bem 

como onde ocorreu o experimento proposto na quarta etapa do estudo (APÊNDICE K).  

A confidencialidade dos dados coletados foi garantida pelo pesquisador responsável, por 

meio do termo de confidencialidade, conferindo sigilo absoluto acerca da identificação dos 

participantes do estudo (APÊNDICE L). 

Obtida a anuência da instituição envolvida, e a comprovação por parte da pesquisadora 

de que o estudo ainda não foi iniciado (APÊNDICE M), o projeto foi encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da instituição responsável, obtendo parecer favorável. 

Vale ressaltar que os participantes envolvidos no estudo, na perspectiva de especialistas, 

testadores ou alunos no experimento, foram inicialmente convidados para a participar da 

pesquisa e informados quando aos objetivos da mesma e os riscos os quais estariam expostos, 

sendo esses relacionados ao esforço mental necessário em cada uma das etapas.  

Após a aceitação em participar, foram convidados a assinar o TCLE, o qual foi assinado 

pela pesquisadora, orientadora responsável e pelo participante, em duas vias, antes do início 

de sua participação na pesquisa.  
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6 RESULTADOS  

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados das quatro etapas do estudo.  Na primeira 

etapa, construção dos cenários para a simulação clínica virtual, os resultados encontram-se no 

quadro 2. Na segunda etapa, apresentam-se a análise de conteúdo dos especialistas para cada 

cenário, na tabela 1; o grau de acurácia diagnóstica dos cenários clínicos simulados, na tabela 

2; e a versão final dos cenários após a análise dos especialistas no quadro 3. Os resultados da 

terceira etapa estão dispostos nas figuras 8 (Fluxograma de uso da hipermídia) e 9 (versão 

final da hipermídia) e na tabela 3 (teste de usabilidade). E na quarta etapa, os resultados foram 

distribuídos em oito tabelas com observação do desfecho entre os grupos controle e 

intervenção, bem como a verificação da qualidade da hipermídia proposto.  

 

6.1 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS CLÍNICOS SIMULADOS PARA A INTERVENÇÃO 

EDUCACIONAL 

Os cenários clínicos simulados foram criados seguindo o referencial teórico da ABP, 

com as requeridas características: acessível ao nível de conhecimento do grupo; relevantes ao 

contexto profissional; descrição neutra do fenômeno em estudo; integração dos conteúdos 

básicos e clínicos; aprendizagem de número limitado de itens; e apresentação de pistas que 

ativem o conhecimento prévio do aluno (BORGES et al., 2014; CAPARA, 2001; SAKAI; 

LIMA, 1996). 

A partir dessas características e visando a formação de redes semânticas com as pistas 

apresentadas, bem como estimular a curiosidade do aluno (MAMEDE, 2001), os cenários 

simulados seguiram a sequência a ser empregada na hipermídia. O quadro 2 apresenta os 

cinco cenários clínicos desenvolvidos para a simulação virtual sobre o raciocínio diagnóstico 

na saúde do adulto, com suas respostas esperadas.  

 

Quadro 2 - Cenários para simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico na saúde do 

adulto. Natal, 2019 

Cenário 1 – Homem em pós-operatório de cirurgia cardíaca 

Objetivos pretendidos Apreender a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados pós-

operatórios; 

Aprimorar o pensamento crítico e julgamento clínico, clareando 

processos mentais;  

Desenvolver papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

aperfeiçoando a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Enfermaria; maca; monitor cardíaco; saídas de ar; mesa de apoio; 

paciente masculino; equipo de soro; cateter urinário. 
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Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da enfermaria cirúrgica do hospital universitário 

Marjory Gordon e recebeu em seu plantão um paciente no terceiro 

dia pós-operatório de cirurgia cardíaca de revascularização do 

miocárdio, advindo da Unidade de Terapia Intensiva. Você deverá 

realizar as duas primeiras etapas do Processo de Enfermagem com 

ele.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Olá senhor Antônio, sou enfermeira desse setor e irei 

acompanhá-lo durante sua internação. 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro – Como você está se sentindo? 

Paciente – Ainda não estou muito bem, mas ansioso para melhorar. 

Sei que não cuidei da minha saúde como deveria. Meu problema do 

coração acabou se agravando.  

Enfermeiro – Conte-me um pouco sobre seu estado de saúde agora, 

depois da cirurgia.  

Paciente – Como estava falando, nunca me cuidei muito. Sempre 

bebi e fumei desde os meus 15 anos. Quando jovem achava que não 

teria nada, mas um dia a conta chega. Há cinco anos descobriram 

essa doença arterial coronariana. Há 15 dias passei mal e me internei 

em outro hospital, de lá me encaminharam para cá, para fazer a 

cirurgia no coração.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – E como está sua alimentação? 

Paciente –Não tenho vontade de me alimentar, mas me esforço, 

pois sei que é importante para minha recuperação.  

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – E suas eliminações, como estão? 

Paciente – Após a cirurgia ainda não retiraram a sonda, mas vejo 

que está saindo urina. E as fezes já voltaram ao normal.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – E como está se sentindo ao se movimentar? Ao 

levantar da cama? Como estão as atividades de vida diária como ir 

ao banheiro e caminhar? 

Paciente – Sinto-me muito cansado, como se não estivesse 

conseguindo respirar bem. Minha pressão também está baixa, o que 

me deixa com receio de levantar e andar pelo corredor.  É como se 

meus pulmões e coração ainda estivessem um pouco fracos. Fiquei 

muito tempo deitado na UTI, e como estou muito acima do peso, 

tenho ainda mais dificuldade para respirar.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – Como está o seu sono? 

Paciente – Até que tenho dormido bem desde que cheguei aqui. O 

barulho não é grande e me deixa dormir a noite toda. No outro 

hospital, que estive internado há 15 dias, era impossível dormir, o 

barulho e as luzes não deixavam.    

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional Padrão de saúde funcionante 
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sexualidade e 

reprodução 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

crenças e valores  

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Antônio Salustino. 

Idade: 68 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Doença arterial coronariana. 

Peso: 110,0kg 

Altura: 1,70 m  

Exames laboratoriais:  

Leucócitos: 2.000/µL. 

Parâmetros de normalidade: 4.000-12.000/µL.  

Dados do monitor 

cardíaco 

Pressão arterial: 90x60mmHg 

Frequência cardíaca: 50 bpm.  

Frequência respiratória: 25 mrpm.  

Saturação: 95% 

Dados exame físico Inspeção: expansão torácica diminuída e assimétrica; relação entre 

inspiração e expiração maior que 1:2; respiração com lábios 

franzidos.  

Palpação: pulso radial filiforme; tempo de reenchimento capilar 

maior que 5 segundos.  

Ausculta: Frequência cardíaca de 50 bpm. 

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados e relação 

entre os achados 

Agrupamento 1 - Alterações cardíacas 

Causas: doença cardíaca, hábitos de vida não saudáveis, cirurgia 

cardíaca.  

Consequências: pulso filiforme; tempo de reenchimento capilar 

maior que 5 segundos.  

Agrupamento 2 - Alterações respiratórias 

 Causas: doença cardíaca, hábitos de vida não saudáveis, cirurgia 

cardíaca, obesidade. 

Consequências: diminuição da profundidade e assimetria da 

expansão torácica; expiração prolongada; lábios franzidos.  

Agrupamento 3 – Risco de infecção 

Causas: Doença crônica; exposição aumentada a patógenos; 

procedimento invasivo; obesidade; leucopenia.   

Resposta ao cenário Diagnóstico: Débito cardíaco diminuído relacionado a frequência 

cardíaca alterada, evidenciado por pulsos periféricos diminuídos e 

tempo de preenchimento capilar prolongado.  

Diagnóstico: Padrão respiratório ineficaz relacionado à fadiga, 

obesidade e posição do corpo que inibe a expansão pulmonar, 

evidenciado por excursão torácica alterada, fase de expiração 

prolongada, padrão respiratório anormal e respiração com lábios 

franzidos.  

Diagnóstico: Risco de infecção evidenciado por enfermidade 

crônica, procedimentos invasivos, obesidade e leucopenia.  
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Diagnósticos de 

enfermagem – 

priorização  

 
Referências utilizadas (ETHEL et al., 2014; GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004; 

PAULA; OLIVA, 2002; PEREIRA et al., 2011; SOUSA et al., 

2016). 

Cenário 2 – Mulher com doença renal crônica em enfermaria clínica 

Objetivos pretendidos Apreender a habilidade de raciocínio diagnóstico no contexto 

clínico; 

Aprimorar o pensamento crítico e julgamento clínico, clareando 

processos mentais;  

Desenvolver papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

aperfeiçoando a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Enfermaria; maca; monitor cardíaco; saídas de ar; mesa de apoio; 

estetoscópio; paciente feminina. 

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da enfermaria clínica do hospital universitário 

Marjory Gordon e recebeu em seu plantão uma paciente idosa 

portadora de doença renal crônica. Você deverá realizar as duas 

primeiras etapas do Processo de Enfermagem com ela.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Olá senhora Maria, sou enfermeira desse setor e irei 

acompanhá-la durante sua internação. 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro - Qual o motivo da sua internação? 

Paciente – Sou portadora de Doença Renal Crônica e faço 

hemodiálise há 5 anos, mas ultimamente não estou conseguindo 

seguir o tratamento. Dessa vez fiquei muito inchada e com 

dificuldade para conseguir respirar, então vim ao hospital e me 

internaram.  

Enfermeiro – Como anda a saúde da senhora?  

Paciente – Não muito bem, nos últimos meses me internei cinco 

vezes por complicações da doença.  

Enfermeiro – Quais dificuldades a senhora está enfrentando em 

relação ao seu tratamento?  

Paciente – Ir para a clínica de hemodiálise está sendo uma tortura 

para mim. Já são muitos anos de tratamento, não aguento mais. E 

ainda perco minhas clientes por ter que vir três vezes na semana 

para cá. Preciso do dinheiro que ganho fazendo meus bolos, por isso 

um dia ou outro acabo faltando.  

Enfermeiro – E como estão as medicações e a dieta que passaram 

para a senhora? 

Paciente - São muitos medicamentos que tenho que tomar, não 

Pós-operatório 
Cirurgia cardíaca 
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consigo lembrar dos horários e acabo não tomando todos. Sem falar 

que são muito caros, nem sempre consigo todos. A dieta não 

consigo seguir, porque tudo o que gosto de comer é proibido para 

pacientes que fazem hemodiálise. E o que me passaram para comer 

é sempre caro, dai sem conseguir trabalhar direito, fica difícil.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro - Em relação à restrição de líquidos, está conseguindo 

seguir?  

Paciente – Bebo um pouco mais de água do que o que deveria, sinto 

muita sede. Ai junta isso com as vezes que falto a hemodiálise, por 

isso fico toda inchada e com dificuldade para respirar. Nessa última 

semana aumentei 5 kg por conta disso.   

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Como estão suas eliminações? 

Paciente – Vou ao banheiro evacuar todos os dias. Isso não é 

problema para mim, mas não urino faz uns anos.  

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro -  Como está sua energia para realizar as atividades de 

vida diária?  

Paciente – Ando muito fraca ultimamente. Sinto uma fraqueza nas 

pernas que não consigo andar muito, preciso de alguém me 

ajudando. Sem falar no cansaço. Em casa, não conseguia mais 

limpar as coisas ou cozinhar. E aqui no hospital, até descer e subir 

da cama me deixa exausta.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Enfermeiro – Como você reage frente uma situação de estresse? 

Paciente – Desde que iniciei a hemodiálise, estou muito sensível. 

Qualquer situação de estresse, como ficar aqui internada, me deixa 

bem nervosa e acabo não reagindo bem.   

Padrão funcional 

crenças e valores  

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Maria Clara Pereira. 

Idade: 65 anos.  

Profissão: Aposentada e cozinheira.  

Diagnóstico médico: Doença renal crônica. 

Exames laboratoriais:  

Trombócitos: 80.000/µL. 

Parâmetros de normalidade: 130.000-400.000/µL.  

Dados do monitor 

cardíaco 

Pressão arterial: 150x100mmHg 

Pulso: 110 bpm.  

Frequência respiratória: 25 mrpm.  
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Saturação: 95% 

Dados exame físico Edema periorbital; Edema nos membros inferiores (3/4+); Som 

maciço à percussão torácica; Presença de ruídos adventícios; 

Estertores finos em base pulmonar. 

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Não controle da saúde 

Causas: Tratamento complexo; dificuldades socioeconômicas.  

Consequências: Falta a hemodiálise; não segue a dieta; não usa 

corretamente os medicamentos.    

Agrupamento 2 – Alterações no volume de líquidos 

 Causas: Ingesta excessiva de líquidos; doença renal crônica.  

Consequências: Inchaço; dificuldade para respirar; aumento de 

peso; edema periorbital; edema nos membros inferiores; som 

maciço a percussão; presença de ruídos adventícios; estertores finos; 

pressão arterial, pulso e frequência cardíaca alterados.  

Agrupamento 3 – Vulnerabilidade 

Causas: Idoso; Internações frequentes. 

Consequências: Fraqueza; cansaço; alto estresse; trombocitopenia.  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Controle ineficaz da saúde relacionado à desvantagem 

econômica e regime de tratamento complexo, evidenciado por 

dificuldade com o regime prescrito, escolhas na vida diária 

ineficazes para atingir as metas de saúde e falha em incluir o regime 

de tratamento à vida diária.  

Diagnóstico: Volume de líquidos excessivo relacionado à ingesta 

excessiva de líquidos e mecanismo regulador comprometido, 

evidenciado por alteração na pressão sanguínea, congestão 

pulmonar, dispneia, edema, ganho de peso em um curto período e 

ruídos respiratórios adventícios.  

Diagnóstico: Proteção ineficaz relacionado à extremos de idade e 

regime de tratamento, evidenciado por alteração na coagulação, 

fadiga, fraqueza, e resposta mal adaptada ao estresse.   

Diagnósticos de 

enfermagem - 

Priorização 

 
Referências utilizadas (FERNANDES et al., 2015; PAIVA et al., 2018; TINÔCO et al., 

2018, 2017). 

Cenário 3 – Homem hipertenso em consulta ambulatorial 

Objetivos pretendidos Apreender a habilidade de raciocínio diagnóstico no ambiente 

ambulatorial; 

Aprimorar o pensamento crítico e julgamento clínico, clareando 

processos mentais;  

Desenvolver papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

Hemodiálise 
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aperfeiçoando a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Ambiente ambulatorial; Enfermaria; mesa de atendimento, cadeira 

enfermeira e paciente; maca; paciente masculino. 

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeira do ambulatório de hipertensão do hospital 

universitário Marjory Gordon e recebeu um paciente hipertenso 

descompensado. Você deverá realizar as duas primeiras etapas do 

Processo de Enfermagem com ele.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Como vai, senhor Manoel? Sou enfermeira desse 

setor e irei te examinar. 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro – Como está sua saúde? 

Paciente – Não muito bem ultimamente. Minha pressão está 

aumentando cada vez mais. E agora me sinto mal sempre que ela 

aumenta. Antes não sentia nada.  

Enfermeiro – E você atribui essa piora a algum novo 

comportamento?  

Paciente – Sim. Eu sei que estou falhando no cuidado à minha 

saúde, mas me passaram um tratamento muito difícil. Medicamentos 

em várias horas, exercícios diários e alimentação saudável. Eu não 

consigo entender como tudo isso vai ajudar a baixar minha pressão. 

Tenho um vizinho que tomou só uns chás e ficou bom. Disse que 

todas essas coisas que me passaram eram besteira. Além disso, só 

em pensar que terei que fazer isso para sempre, já me desanima em 

continuar. Vou morrer de qualquer jeito mesmo. A minha família 

não me ajuda em nada. Preciso cuidar das coisas da casa e sem falar 

que falta dinheiro no fim do mês para comprar os remédios.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – Como está a dieta prescrita ao senhor? 

Paciente – Está muito difícil de seguir. Não comer sal, para mim, é 

muito ruim.  

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Está indo ao banheiro regularmente? 

Paciente – Estou sim. Entretanto, quando estava tomando o 

medicamento corretamente passava a noite acordado para ir ao 

banheiro. Agora isso melhorou.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – Como está a prática de atividade física do senhor? 

Paciente – Infelizmente, não pratico nenhuma atividade física. 

Nunca tive o costume de me exercitar. Uma vez me disseram que 

era bom para meu problema de pressão, mas não entendo o porquê. 

Tenho medo é de a pressão aumentar se fizer alguma coisa. Além do 

mais, não tenho condições para pagar uma academia, e caminhar na 

rua é muito perigoso hoje em dia. Então fico sem opções para me 

movimentar. 

Enfermeiro – Entendo, e que atividades você prefere realizar nos 

momentos de lazer? 

Paciente – Ah, para mim, as melhores atividades são assistir futebol 

na televisão ou ficar na calçada conversando com a vizinhança, 

jogando um dominó, nada que eu vá andar muito.  

Enfermeiro – Como o senhor realiza as atividades de vida diária? 

Paciente – Ultimamente algumas atividades têm sido mais difíceis, 

como varrer a casa, ficar muito tempo em pé no fogão ou lavando a 
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roupa. São atividades que estão me cansando muito, sempre tenho 

que dar uma parada no meio para conseguir concluir elas.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Enfermeiro – O que o senhor sabe sobre o seu estado de saúde? 

Paciente – Bom, nunca me explicaram o que é. Mas, no dominó, 

tenho vários conhecidos que também sofrem com a pressão alta e 

acabam me ajudando com isso. Talvez seja por conta da próstata, 

nunca fiz esse exame, não sei se tem haver. Só sei que ando me 

sentindo pior.  

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – Com está o sono do senhor? 

Paciente – Estava dormindo muito mal por conta de uma das 

medicações que me faziam ir direto ao banheiro, tomava antes de 

dormir, não falaram qual seria a melhor hora para tomar. Dai era a 

noite inteira acordando, mas depois que resolvi parar de tomar, 

durmo a noite toda.  

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Manoel Fernandes Galvão. 

Idade: 60 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Hipertensão arterial sistêmica. 

Pressão arterial: 175x120 mmHg.  

Peso: 95kg 

Altura: 170cm 

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Sedentarismo 

Causas: falta de recursos; falta de conhecimento. 

Consequências: não realiza atividade física; prefere atividades com 

pouco gasto energético; baixo desempenho nas atividades de vida 

diária.  

Agrupamento 2 – Não adesão  

 Causas: Duração prolongada do regime; regime de tratamento 

complexo; conhecimento deficiente; falta de apoio; influencias 

culturais. 

 Consequências: comportamento de falta de adesão; exacerbação 

dos sintomas; falha em alcançar os resultados.  

Agrupamento 3 – Conhecimento deficiente 

Causas: Informação insuficiente; Informações errôneas 

apresentadas por outros.  

Consequências: verbalização do problema; desempenho 

inadequado em teste; e expressar percepção incorreta acerca do seu 

estado de saúde; seguimento inadequado de instruções. 
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Condição 

crônica  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Estilo de vida sedentário relacionado à conhecimento 

deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde e 

recursos insuficientes para a atividade física, evidenciado por 

atividade física diária inferior à recomendada para gênero e idade, 

falta de condicionamento físico e preferência por atividades com 

pouco exercício físico.  

Diagnóstico: Falta de adesão relacionado à barreiras financeiras, 

duração prolongada do regime, regime de tratamento complexo 

apoio social insuficiente, conhecimento insuficiente sobre o regime 

e crenças de saúde incompatíveis com o plano, evidenciado por 

comportamento de falta de adesão, exacerbação dos sintomas e falha 

em alcançar os resultados.  

Diagnóstico: Conhecimento deficiente relacionado à informação 

insuficiente e informações errôneas apresentadas por outros, 

evidenciado por conhecimento insuficiente e seguimento 

inadequado de instruções.  

Diagnósticos de 

enfermagem 

 
Referências utilizadas (GALDEANO; ROSSI; PELEGRINO, 2008; MARTINS et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2013) 

Cenário 4 – Homem em unidade de terapia intensiva 

Objetivos pretendidos Apreender a habilidade de raciocínio diagnóstico na unidade de 

terapia intensiva; 

Aprimorar o pensamento crítico e julgamento clínico, clareando 

processos mentais;  

Desenvolver papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

aperfeiçoando a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Leito Unidade de Terapia Intensiva; maca; monitor cardíaco; saídas 

de ar; mesa de apoio; sonda nasal; equipo de alimentação; equipo de 

soro; sonda vesical; paciente masculino. 

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da unidade de terapia intensiva adulto do hospital 

universitário Marjory Gordon e tem em seu plantão uma paciente no 

15º dia de internação hospitalar, após sofrer um Acidente Vascular 

Encefálico. Você deverá realizar as duas primeiras etapas do 

Processo de Enfermagem com ela.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Bom dia senhor Armando, sou enfermeira do setor e 

irei te avaliar.  

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

Enfermeiro – Me conte um pouco sobre seu estado de saúde? 

Paciente – Bom, sofri um AVE isquêmico há 10 dias e me 
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saúde trouxeram para cá. Passei dias bem ruins e há três dias retiraram 

aquele tubo que estava me ajudando a respirar.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – E como está sua alimentação por sonda nasogástrica? 

Paciente – Não me sinto confortável, mas sei que ela está me 

ajudando. Não estou conseguindo controlar bem os movimentos na 

minha boca, além de que não consigo tossir direito, então tenho 

receio de engasgar. E essa cabeceira da cama fica sempre baixa, às 

vezes tenho a impressão de que posso sufocar.  

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Como estão suas eliminações? 

Paciente – Bem, você sabe, aqui deitado o tempo todo e comendo 

pela sonda, não teria como vir muita coisa, mas acredito que esteja 

tudo dentro do normal. 

Enfermeiro – E sobre sua pele, o senhor tem alguma história 

anterior de lesão por pressão? 

Paciente – Infelizmente sim, no primeiro AVE que sofri, por ter 

perdido parte dos movimentos das pernas, ficava muito tempo 

deitado, dai abriu uma lesão dessas. demorou muito para sarar. 

Minha filha já está nervosa, com receio que eu tenha novamente 

alguma lesão. Já estou aqui há 10 dias, e como não sinto minhas 

pernas, o tempo todo eles precisam mexer comigo, para trocar os 

lençóis, frauda, dar banho, dai a pele já está mais desidratada e me 

falaram que estava quente também.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – Como está se sentindo após a retirada do tubo? 

Paciente – Não me sinto bem, sinto uma dificuldade para conseguir 

respirar, como se não tivesse força para puxar o ar, ai fico forçando 

muito e canso. Fico muito apreensivo com essa falta de ar, é uma 

sensação muito ruim.   

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Armando Ribeiro. 

Idade: 63 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Acidente vascular encefálico isquêmico. 

Exames complementares:  

Saturação arterial de oxigênio diminuída.  

Dados do monitor 

cardíaco 

Pressão arterial: 120x80mmHg 

Pulso: 110 bpm.  
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Paciente 

crítico em  

UTI 

Frequência respiratória: 25 mrpm.  

Saturação: 90% 

Dados exame físico Inspeção: Uso da musculatura acessória respiratória; cianose 

periférica. 

Frequência respiratória: 25mrpm.  

Palpação: Reflexo do vômito diminuído.  

Ausculta: Frequência cardíaca de 130 bpm.   

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Risco de engasgar 

Consequências: alimentação por sonda, não controla bem os 

movimentos da boca, não consegue tossir, medo de engasgar, 

cabeceira baixa, reflexo de vômito diminuído.  

Agrupamento 2 – Risco de lesão por pressão 

 Consequências: histórico de AVE, perda dos 

movimentos/sensibilidade, muito tempo deitado, história anterior de 

lesão por pressão, atrito pela movimentação na cama, pele 

desidratada e quente.  

Agrupamento 3 – Alterações respiratórias  

Causas: não tem forças para respirar. 

Consequências: dificuldade para respirar, diminuição da saturação 

arterial de O2, apreensão.  

Resposta ao cenário Diagnóstico – Risco de úlcera por pressão evidenciado por 

alteração na sensibilidade, atrito em superfície, desidratação, 

história de acidente vascular encefálico, história de ulcera de 

pressão, temperatura elevada da pele em torno de 1-2ºc.   

Diagnóstico – Ventilação espontânea prejudicada relacionado à 

fadiga da musculatura acessória, evidenciado por apreensão, 

dispneia e saturação arterial de oxigênio diminuída.  

Diagnóstico – Risco de aspiração evidenciado por barreira à 

elevação da porção superior do corpo, presença de sonda nasal, 

reflexo de engasgo diminuído e tosse ineficaz.  

Diagnósticos de 

enfermagem - 

Priorização 

 
Referências utilizadas (MEDEIROS et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2015; SEGANFREDO 

et al., 2017). 

Cenário 5 – Homem com insuficiência cardíaca congestiva descompensada em enfermaria 

cardiológica 

Objetivos pretendidos Apreender a habilidade de raciocínio diagnóstico em 

enfermaria cardiológica; 

Aprimorar o pensamento crítico e julgamento clínico, 

clareando processos mentais;  
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Desenvolver papel ativo no processo ensino-aprendizagem, 

aperfeiçoando a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do ambiente 

virtual 

Enfermaria clínica; Enfermeira; maca; paciente masculino; 

suporte para soro; saídas de ar. 

Descrição inicial do cenário Você é enfermeiro da enfermaria cardiológica do hospital 

universitário Marjory Gordon e recebeu um paciente com 

insuficiência cardíaca descompensada. Você deverá realizar as 

duas primeiras etapas do Processo de Enfermagem com ele.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao entrar no 

cenário 

Enfermeiro – Olá senhor Fernando, irei examinar o senhor e 

fazer algumas perguntas sobre sua saúde, tudo bem? 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da saúde 

Enfermeiro – O que o levou a procurar o hospital? 

Paciente – Bom, estava me sentindo muito cansado, sem 

disposição para nada, me sentia fraco. Dai na última noite não 

consegui dormir nada, sem poder respirar. Então achei melhor 

vir na emergência. De lá me mandaram internar aqui.  

Enfermeiro – E o senhor conhece seu estado de saúde? 

Paciente – Sim, sei que tenho esse problema no coração e por 

conta disso tenho que ter muitos cuidados, mas ultimamente 

me descuidei e por isso estou assim.   

Padrão funcional nutricional/ 

metabólico 

Enfermeiro – Como está sua dieta? 

Paciente – Não muito bem, principalmente em relação à água. 

Minhas pernas estão muito inchadas, sei que tenho que beber 

menos água, mas nesse calor é difícil.  

Padrão funcional eliminação  Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional atividade e 

exercício 

Enfermeiro – Quanto a fraqueza que o senhor relatou, poderia 

me dizer melhor como se sente? 

Paciente – Como falei, me sinto fraco para fazer qualquer 

coisa. Se vou à cozinha já sinto um cansaço. Uma dificuldade 

de respirar por qualquer coisa que faça de maior esforço, isso 

me preocupou bastante. Sei que meu coração tem problema e 

não consegue levar o oxigênio que eu preciso, mas isso ficou 

ainda pior.   

Padrão funcional cognição e 

percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – E qual o motivo que te levou a não dormir à 

noite? 

Paciente – Primeiro que eu respiro bem melhor em pé, quando 

me deito tenho muita dificuldade para respirar. E essa noite 

ficou ainda pior, pois adormeci e acordei num pulo para sentar 

e conseguir respirar. Depois disso fiquei com medo de me 

deitar e morrer sem respirar.  

Padrão funcional 

autopercepção e autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis e 

relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sexualidade 

e reprodução 

Padrão de saúde funcionante 
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Padrão funcional tolerância 

ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Fernando José Torres. 

Idade: 60 anos.  

Profissão: Motorista.  

Diagnóstico médico: Insuficiência cardíaca descompensada. 

Pressão arterial: 180x110 mmHg.  

Exames complementares Radiografia de tórax: líquidos nos vasos pulmonares. 

Eletrocardiograma: Alterações evidentes – fibrilação arterial e 

arritmias.  

Quando em exercício de muito baixa intensidade – frequência 

cardíaca alterada.  

Contratilidade alterada. 

Pós-carga alterada. 

Dados exame físico Inspeção: Pressão venosa central alterada.  

Palpação: pulso radial filiforme; tempo de reenchimento 

capilar maior que 5 segundos; edema nos membros inferiores 

4/++++; reflexo hepatojugular positivo.  

Ausculta: Frequência cardíaca de 130 bpm.   

Presença de ruídos adventícios.   

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos esperados Agrupamento 1 – alterações cardíacas 

Causas: Contratilidade alterada. Pós-carga alterada. 

Consequências: cansaço, pressão venosa central alterada, 

pulso radial filiforme, edema nos membros inferiores 4/++++, 

tempo de reenchimento capilar maior que 5 segundos, 

fibrilação arterial e arritmias, dificuldade para respirar deitado, 

acordou com falta de ar. 

Agrupamento 2 – alterações de volume de líquidos  

Causas: ingeriu muito líquido 

Consequências: Pressão venosa central alterada, edema nos 

membros inferiores 4/++++, reflexo hepatojugular positivo, 

presença de ruídos adventícios, líquidos nos vasos pulmonares, 

dificuldade para respirar deitado, acordou com falta de ar. 

Agrupamento 3 – alterações nas atividades  

Causas: coração não consegue levar o oxigênio necessário 

Consequências: cansaço, quando em exercício de muito baixa 

intensidade – frequência cardíaca alterada, fibrilação arterial e 

arritmias.  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Volume de líquidos excessivo relacionado a 

ingesta excessiva de líquidos e mecanismos reguladores 

comprometidos, evidenciado por congestão pulmonar, 

dispneia, dispneia paroxística noturna, edema, ortopneia, 

pressão venosa central aumentada e reflexo hepatojugular 

positivo.  

Diagnóstico: Débito cardíaco diminuído relacionado à 

contratilidade e pós-carga alterados, e evidenciado por 

alterações eletrocardiográficas, edema, fadiga, pressão venosa 

central alterada, dispneia, pulsos periféricos diminuídos, tempo 
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de preenchimento capilar prolongado, dispneia paroxística 

noturna e ortopneia.  

Diagnóstico: Intolerância à atividade relacionada à 

desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, evidenciado 

por alterações eletrocardiográficas, fadiga e resposta anormal 

da frequência cardíaca à atividade.  

Diagnósticos de 

enfermagem 

 
Referências utilizadas (SOUZA et al., 2015; MARTINS et al., 2011; MARTINS; 

ALITI; RABELO, 2010; RODRIGUES et al., 2011) 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS CENÁRIOS CLÍNICOS SIMULADOS 

 

Os especialistas participantes da segunda etapa do estudo foram inicialmente 

caracterizados. Assim, a amostra foi em sua totalidade feminina (100,0%), com média de 

idade de 30,5 anos (p=0,006), e média de 8,0 anos de formação em Enfermagem (p=0,000). A 

maior titulação dos especialistas foi doutor em Enfermagem (45,5%), seguida de mestres 

(40,9%).  

A maioria (59,1%) dos especialistas atuavam na docência, 36,4% na assistência e 4,5% 

na pesquisa em Enfermagem. Quanto ao local em que atuam, 90,9% dos especialistas exercem 

sua atuação profissional nos estados do Rio Grande do Norte (72,7%), Ceará (4,5%), São 

Paulo (4,5%), Pernambuco (4,5%) e Paraíba (4,5%). E 9,1% exercem suas atividades 

profissionais na Espanha. 

No tocante ao grau de expertise, 36,4% desenvolvem estudos na perspectiva de 

estratégias educativas, 36,4% sobre raciocínio diagnóstico e 27,3% sobre o processo de 

enfermagem.  

Cada especialista foi convidado a analisar os cinco cenários clínicos simulados quanto 

aos objetivos de aprendizagem traçados, os diálogos fornecidos para o cenário, os 

agrupamentos esperados para o raciocínio diagnóstico inicial do aluno, os diagnósticos de 

Insuficiência 

da bomba 

cardíaca 
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enfermagem esperados para cada cenário, bem como avaliou a priorização dos diagnósticos 

inferidos. 

Para tanto, classificaram cada item em uma escala likert de 1 a 5, medindo-se o IVC por 

item. Posteriormente, a escala foi dicotomizada em adequado (4 e 5) e não adequado (1, 2 e 

3), e avaliado o índice Kappa. Os resultados da análise dos conteúdos de cada cenário clínico 

simulado pelos especialistas estão apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Avaliação por especialistas dos cenários clínicos simulados. Natal, 2019  

 (Continua) 

Cenário clínico simulado Adequado  

 

n             % 

Não 

adequado 

   n           % 

 

 

Kappa 

 

 

 

Cenário 1 – Homem em pós-operatório de cirurgia cardíaca 

Objetivos de aprendizagem 19 86,4 3 13,6 0,51  

Diálogos do cenário 16 72,7 6 27,3 0,17  

Agrupamento esperado – 

Alterações cardiovasculares  

22 100,0 0 0,0 1,00  

Agrupamento esperado – 

Alterações respiratorias 

21 95,5 1 4,5 0,82  

Agrupamento esperado – Risco 

de infecção 

19 86,4 3 13,6 0,51  

DE: Débito cardíaco diminuído 22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Risco de infecção  22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Padrão respiratório ineficaz 21 95,5 1 4,5 0,82  

Priorização diagnósticos 22 100,0 0 0,0 1,00  

Kappa 0,76                                         IC 95% - 0,56 - 0,95 

Cenário 2 – Mulher com doença renal crônica em enfermaria clínica  

Objetivos de aprendizagem 20 90,9 2 9,1 0,65  

Diálogos do cenário 19 86,4 3 13,6 0,51  

Agrupamento esperado – Não 

controle da saúde  

21 95,5 1 4,5 0,82  

Agrupamento esperado – 

Vulnerabilidade 

21 95,5 1 4,5 0,82  

Agrupamento esperado – 

Alterações no volume de líquidos 

20 90,9 2 9,1 0,65  

DE: Volume de líquidos 

excessivo 

22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Proteção ineficaz   22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Controle ineficaz da saúde 21 95,5 1 4,5 0,82  

Priorização diagnósticos  18 81,8 4 18,2 0,38  

Kappa 0,74                                         IC 95% - 0,60 - 0,88 
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Tabela 1 – Avaliação por especialistas dos cenários clínicos simulados. Natal, 2019  

(Conclusão) 

Cenário clínico simulado Adequado  

n             % 

Não adequado 

n           % 

 

Kappa 

Cenário 3 – Homem hipertenso em consulta ambulatorial 

Objetivos de aprendizagem 19 86,4 3 13,6 0,51  

Diálogos do cenário 17 77,3 5 22,7 0,26  

Agrupamento esperado – 

Conhecimento deficiente 

22 100,0 0 0,0 1,00  

Agrupamento esperado – 

Sedentarismo 

21 95,5 1 4,5 0,82  

Agrupamento esperado – Não 

adesão 

21 95,5 1 4,5 0,82  

DE: Estilo de vida sedentário 22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Falta de adesão 22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Conhecimento deficiente 21 95,5 1 4,5 0,82  

Priorização diagnósticos  21 95,5 1 4,5 0,82  

Kappa 0,78                                          IC 95% - 0,62 – 0,94 

Cenário 4 – Homem em unidade de terapia intensiva 

Objetivos de aprendizagem 19 86,4 3 13,6 0,51  

Diálogos do cenário 17 77,3 5 22,7 0,26  

Agrupamento esperado – risco de 

lesão por pressão 

21 95,5 1 4,5 0,82  

Agrupamento esperado – 

Alterações respiratorias 

19 86,4 3 13,6 0,51  

Agrupamento esperado – risco de 

engasgar  

18 81,8 4 18,2 0,38  

DE: Risco de úlcera por pressão  22 100,0 0 0,0 1,00  

DE: Risco de aspiração  20 90,9 2 9,1 0,65  

DE: Ventilação espontânea 

prejudicada 

19 86,4 3 13,6 0,51  

Priorização diagnósticos 16 72,7 6 27,3 0,17  

Kappa 0,53                                            IC 95% - 0,36 – 0,70 

Cenário 5 – Homem em enfermaria cardiológica 

Objetivos de aprendizagem 21 95,5 1 4,5  0,82 

Diálogos do cenário 20 90,9 2 9,1  0,65 

Agrupamento esperado – 

Alterações nas atividades 

21 95,5 1 4,5  0,82 

Agrupamento esperado – 

alterações cardiovasculares  

20 90,9 2 9,1  0,65 

Agrupamento esperado – 

Alterações no volume de líquidos 

20 90,9 2 9,1  0,65 

DE: Intolerância à atividade  22 100,0 0 0,0  1,00 

DE: Volume de líquidos 

excessivo 

21 95,5 1 4,5  0,82 

DE: Débito cardíaco diminuído 21 95,5 1 4,5  0,82 

Priorização diagnósticos cenário  15 68,2 7 31,8  0,09 

               Kappa 0,70                                           IC 95% - 0,54 – 0,87 

Legenda: Free-marginal Kappa > 0,65; IC – Intervalo de confiança; DE – Diagnóstico de 

enfermagem. 
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A partir dos parâmetros estabelecidos para o índice Kappa igual ou maior que 0,65, os 

itens que se apresentaram dessa forma indicaram concordância entres os especialistas, sendo 

mantidos para os cenários clínicos simulados. Os que ficaram abaixo desse valor foram 

alterados de acordo com as sugestões dos especialistas. 

Dessa forma, no cenário simulado 1 os objetivos de aprendizagem (Kappa 0,51) foram 

reorganizados para que pudesse contemplar as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas na simulação clínica virtual. Diante disso, os objetivos de aprendizagem dos 

demais cenários foram modificados para que seguissem a mesma linha de raciocínio.  Além 

disso, os diálogos (Kappa 0,17) precisaram ser adaptados para condizer a realidade da 

simulação clínica e para evidenciar os sinais e sintomas referentes ao agrupamento proposto 

para o risco de infecção (Kappa 0,51).  

O cenário clínico simulado 2 apresentou necessidade de adaptações em seus diálogos 

(Kappa 0,51), tornando-os mais compatíveis às características do caso proposto, bem como 

houve a necessidade de reorganizar a priorização dos diagnósticos propostos (Kappa 0,38).  

O cenário simulado 3 apresentou inconsistência entre os especialistas no que concerne 

aos objetivos de aprendizagem propostos para a simulação (Kappa 0,51). Esses foram melhor 

descritos e adaptados à metodologia da simulação clínica, com foco nas competências e 

habilidades a serem desenvolvidas. Os diálogos também apresentaram avaliação abaixo do 

esperado quanto concordância entre os especialistas (Kappa 0,26), os mesmos foram revisados 

com vistas à realidade proposta, bem como aos diagnósticos inferidos. 

No cenário 4, os especialistas discordaram quanto aos diálogos propostos (Kappa 0,26) 

e consequentemente em relação aos agrupamentos relativos ao risco de engasgar (Kappa 0,38) 

e às alterações respiratórias (Kappa 0,51). Assim, foram acatadas as sugestões para tornar o 

cenário mais condizente com a realidade, bem como mais compatível com os agrupamentos e 

diagnósticos propostos. Por fim, o diagnóstico Ventilação espontânea prejudicada (Kappa 

0,51) também apresentou baixa relevância entre os especialistas. Frente à isso, os diagnósticos 

Risco de aspiração e Ventilação espontânea prejudicada foram modificados, bem como 

modificou-se a priorização desses (Kappa 0,17).   

O cenário clínico simulado 5 apresentou parâmetros não aceitáveis para o item 

priorização dos diagnósticos (Kappa 0,09). Assim, acatou-se a sugestão quanto a reordenação 

de prioridades dos diagnósticos inferidos para o caso proposto.  

Destaca-se que quando analisados de forma geral por meio do Kappa, quatro cenários 

clínicos simulados apresentaram concordância aceitável entre os especialistas. Apenas o 
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cenário 4 apresentou Kappa inferior ao esperado (Kappa 0,53), indicando uma necessidade de 

ajuste maior em seus índices. 

Referente à mensuração do grau de acurácia de cada diagnóstico inferido para os 

cenários clínicos propostos, a escala EADE permitiu a análise por meio das pistas disponíveis 

e avaliação quanto a relevância, especificidade e coerência frente ao conjunto dos dados 

disponíveis. A partir dessa análise, torna-se possível o julgamento quanto ao grau de acurácia 

diagnóstica. Os resultados dessa análise encontram-se dispostos na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Grau de acurácia diagnóstica dos cenários clínicos simulados a partir da Escala de 

Acurácia de Diagnóstico de Enfermagem- EADE. Natal, 2019 

Legenda: Free-marginal Kappa > 0,65; IC – Intervalo de confiança. 

 

Todos os diagnósticos propostos para os cinco cenários clínicos simulados apresentaram 

alto grau de acurácia, a partir do julgamento dos especialistas, com mensuração aceitável para 

o índice Kappa.  

Cenário /diagnóstico Grau de acurácia diagnóstica 

    Alto            Moderado         Nulo                      

n         %          n     %           n       % 

 Kappa 

Cenário 1 

Débito cardíaco diminuído 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Padrão respiratório ineficaz 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Risco de infecção  22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

               Kappa 1,00                                          IC 95% - 1,00 – 1,00 
 

Cenário 2 

Volume de líquidos excessivo 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Proteção ineficaz   22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Controle ineficaz da saúde 21 95,5 0 0,0 1 4,5  0,86 

               Kappa 0,94                                          IC 95% - 0,82 – 1,0 

Cenário 3 

Estilo de vida sedentário 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Falta de adesão 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Conhecimento deficiente 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

               Kappa 1,00                                          IC 95% - 1,00 – 1,00 

Cenário 4 

Risco de úlcera por pressão  22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Ventilação espontânea 

prejudicada 

22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Risco de aspiração  21 95,5 0 0,0 1 4,5  0,86 

               Kappa 0,94                                          IC 95% - 0,82 – 1,0 

Cenário 5 

Débito cardíaco diminuído 22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Intolerância à atividade  22 100,0 0 0,0 0 0,0  1,00 

Volume de líquidos excessivo 21 95,5 1 4,5 0 0,0  0,86 

               Kappa 0,94                                          IC 95% - 0,82 – 1,0 



 
 

84 
 

Entretanto, o diagnóstico Falta de adesão, presente no cenário 3, foi modificado uma vez 

que esse rótulo diagnóstico foi retirado da lista de diagnósticos aprovados, após a divulgação 

da última versão da NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

Ademais, de acordo com a tabela 1, os diagnósticos Risco de aspiração (Kappa 0,65) e 

Ventilação espontânea prejudicada (Kappa 0,51), presentes no cenário 4, não apresentaram 

consistência entre os especialistas junto ao cenário, sendo necessária a modificação desses 

para Deglutição prejudicada e Padrão respiratório ineficaz, a partir de sugestões apresentadas 

por esses e analisadas pela pesquisadora.  

Destarte, frente aos dados analisados, as sugestões dos especialistas para cada cenário 

clínico simulado, bem como as atualizações da versão 2018-2020 da taxonomia II da 

NANDA-Internacional, o Quadro 3 apresenta a versão final dos cinco cenários clínicos que 

compuseram a hipermídia, após análise de conteúdo por especialistas. Frente à ausência de 

fatores relacionados desenvolvidos até o momento para o diagnóstico Débito cardíaco 

diminuído, e com vistas à manter a formatação dos cenários na hipermídia, optou-se por 

adicionar condições associadas no fator causal. 

 

Quadro 3 - Cenários para simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico na saúde do 

adulto, após análise de conteúdo por especialistas. Natal, 2019 

Cenário 1 – Homem em pós-operatório de cirurgia cardíaca 

Objetivos pretendidos Aplicar o pensamento crítico e julgamento clínico; 

Praticar processos mentais de raciocínio diagnóstico;  

Empregar a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados 

cirúrgicos; 

Demonstrar papel ativo no processo ensino-aprendizagem e a 

habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Enfermaria; maca; colchão; lençóis; monitor cardíaco; saídas de 

ar; mesa de apoio; paciente masculino; Acesso venoso periférico 

em membro superior direito; equipo de soro; soro fisiológico 

0,9%; sonda vesical de demora, coletor urinário, ferida operatória 

em tórax, curativo seco com gaze estéril e esparadrapo. 

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da enfermaria cirúrgica do hospital 

universitário Marjory Gordon e recebeu no turno da manhã o 

paciente A. S., 68 anos, com diagnóstico de doença arterial 

coronariana, no terceiro dia pós-operatório de cirurgia cardíaca de 

revascularização do miocárdio, advindo da Unidade de Terapia 

Intensiva. Você deverá realizar a etapa diagnóstica do Processo de 

Enfermagem com ele.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Olá senhor Antônio, sou enfermeira desse setor e 

irei acompanhá-lo durante sua internação. 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional Enfermeiro – Como você está se sentindo? 
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percepção/gestão da 

saúde 

Paciente – Ainda não estou muito bem, meu coração ainda está 

fraco e também estou com dificuldades para respirar, mas ansioso 

para melhorar. Sei que não cuidei da minha saúde como deveria. 

Meu problema do coração acabou se agravando.  

Enfermeiro – Conte-me um pouco sobre seu estado de saúde 

agora, depois da cirurgia.  

Paciente – Como estava falando, nunca me cuidei muito. Sabia 

que em algum momento precisaria fazer cirurgia. Quando sai da 

UTI estava me sentindo bem, já queria ir para casa, mas agora 

estou sentindo essa dificuldade de respirar. Penso que esse tempo 

todo que estou no hospital, e a minha condição frágil de saúde, 

me deixa com risco maior de adoecer, e não sei bem o que preciso 

fazer para me proteger.   

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – E como está sua alimentação? 

Paciente –Não tenho vontade de me alimentar aqui no hospital, 

mas me esforço, pois sei que é importante para minha 

recuperação, e como falei tenho medo de adoecer aqui no 

hospital, já bastam os problemas que tenho. Já descuidei muito da 

minha saúde, fumei por muitos anos, mas espero conseguir parar 

agora e cuidar melhor dela da saúde.  

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – E em relação às suas eliminações intestinais, como 

estão suas fezes? Como está a sonda urinária? 

Paciente – Após a cirurgia ainda não retiraram a sonda, mas 

sempre vejo que está saindo urina e nem sinto ela incomodar. E as 

fezes já voltaram ao normal, mas espero bastante para ir ao 

banheiro, pois não quero fazer muito esforço, por conta do meu 

coração.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – E como está se sentindo ao se movimentar? Ao 

levantar da cama? Como estão as atividades de vida diária como 

caminhar até o banheiro? 

Paciente – Sinto-me muito cansado, como se não estivesse 

conseguindo respirar bem. Quando estava na UTI passei mal ao 

levantar e disseram que minha pressão tinha baixado, então tenho 

receio de levantar e andar pelo corredor.  É como se meus 

pulmões e coração ainda estivessem um pouco fracos. Fiquei 

muito tempo deitado na UTI, e agora na enfermaria, como estou 

muito acima do peso, tenho ainda mais dificuldade para respirar.  

Além disso, abriram meu peito para a cirurgia, então ainda não 

consegui respirar normal depois disso, tenho receio de abrir 

novamente, então respiro bem devagar, o que deixa ainda pior 

minha respiração.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – Como está o seu sono? 

Paciente – Até que tenho dormido bem desde que cheguei aqui. 

O barulho não é grande e me deixa dormir a noite toda. No outro 

hospital, que estive internado há 15 dias, era impossível dormir, o 

barulho e as luzes não deixavam.    

Padrão funcional 

autopercepção e 

Padrão de saúde funcionante 
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autoconceito   

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

crenças e valores  

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Antônio Salustino. 

Idade: 68 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Doença arterial coronariana. 

Peso: 110,0kg 

Altura: 1,70 m  

Exames laboratoriais:  

Leucócitos: 2.000/µL. 

Parâmetros de normalidade: 4.000-12.000/µL.  

Ecocardiograma: volume sistólico diminuído 

Débito cardíaco: 2,5 l/min 

Valores de referência: 4 l/min 

Pressão arterial: 90x60mmHg 

Frequência cardíaca: 50 bpm.  

Frequência respiratória: 25 mrpm.  

Saturação: 95% 

Exame físico: Inspeção: 

- FO em esterno, sem sinais flogísticos;  

- Expansão torácica diminuída e assimétrica;  

- Relação entre inspiração e expiração maior que 1:2 – Expiração 

prolongada;  

- Respiração com lábios franzidos.  

Palpação:  

- Pulso radial filiforme;  

- Tempo de reenchimento capilar maior que 5 segundos.  

Ausculta cardíaca:  

- Bulhas normofonéticas em 2T;  

- Frequência cardíaca de 50 bpm. 

Ausculta pulmonar:  

- Murmúrios vesiculares diminuídos. 

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados e relação 

entre os achados 

Agrupamento 1 - Alterações cardíacas 

Causas: doença cardíaca, hábitos de vida não saudáveis, cirurgia 

cardíaca.  

Consequências: pulso filiforme; tempo de reenchimento capilar 

maior que 5 segundos.  

Agrupamento 2 - Alterações respiratórias 

 Causas: doença cardíaca, hábitos de vida não saudáveis, cirurgia 

cardíaca, obesidade. 
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Consequências: diminuição da profundidade e assimetria da 

expansão torácica; expiração prolongada; lábios franzidos; padrão 

respiratório alterado.  

Agrupamento 3 – Risco de infecção 

Causas: Obesidade; tabagismo; falta de conhecimento sobre como 

se proteger; doença crônica; exposição aumentada a patógenos; 

procedimento invasivo; leucopenia.   

Resposta ao cenário Diagnóstico: Débito cardíaco diminuído relacionado à condição 

associada alteração na frequência cardíaca, evidenciado por 

pulsos periféricos diminuídos e tempo de preenchimento capilar 

prolongado.  

Diagnóstico: Padrão respiratório ineficaz relacionado à fadiga, 

obesidade e posição do corpo que inibe a expansão pulmonar, 

evidenciado por excursão torácica alterada, fase de expiração 

prolongada, padrão respiratório anormal e respiração com lábios 

franzidos.  

Diagnóstico: Risco de infecção evidenciado por obesidade, 

tabagismo e conhecimento insuficiente para evitar exposição à 

patógenos.  

Diagnósticos de 

enfermagem – 

priorização  

 

Referências utilizadas (ETHEL et al., 2014; GALDEANO; ROSSI; PEZZUTO, 2004; 

OLIVA; CRUZ, 2002; PEREIRA et al., 2011; SOUSA et al., 

2016). 

Cenário 2 – Mulher com doença renal crônica em enfermaria clínica 

Objetivos pretendidos Aplicar o pensamento crítico e julgamento clínico; 

Praticar processos mentais de raciocínio diagnóstico;  

Empregar a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados 

clínicos; 

Demonstrar papel ativo no processo ensino-aprendizagem e a 

habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Enfermaria; maca; colchão; lençóis; monitor cardíaco; saídas de 

ar; mesa de apoio; paciente feminino; Acesso venoso periférico 

em membro superior direito; Fístula Arteriovenosa em Membro 

Superior Esquerdo; equipo de soro; soro fisiológico 0,9%. 

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da enfermaria clínica do hospital universitário 

Marjory Gordon e recebeu no turno da manhã a paciente MCP, 75 

anos, com diagnóstico médico de doença renal crônica. Advinda 

do Pronto-atendimento por dificuldades respiratórias. Você 

deverá realizar a etapa diagnóstica do Processo de Enfermagem 

com ele.   

Pós-operatório 
Cirurgia cardíaca 
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Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Olá senhora Maria, sou enfermeiro desse setor e 

irei acompanhá-la durante sua internação. 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro - Qual o motivo da sua internação? 

Paciente – Sou portadora de Doença Renal Crônica e faço 

hemodiálise há 5 anos, mas ultimamente não estou conseguindo 

seguir o tratamento. Dessa vez fiquei muito inchada e com 

dificuldade para conseguir respirar, então vim ao hospital e me 

internaram.  

Enfermeiro – Como está a saúde da senhora?  

Paciente – Não muito bem, nos últimos meses me internei cinco 

vezes por complicações da doença. Me sinto muito frágil, como 

se meu corpo não conseguisse mais se proteger bem.   

Enfermeiro – Quais dificuldades a senhora está enfrentando em 

relação ao seu tratamento?  

Paciente – Ir para a clínica de hemodiálise está sendo uma tortura 

para mim. Já são muitos anos de tratamento, não aguento mais. E 

ainda perco minhas clientes por ter que ir à clínica três vezes na 

semana. Preciso do dinheiro que ganho fazendo meus bolos, por 

isso um dia ou outro acabo faltando.  

Enfermeiro – E como estão as medicações que passaram para a 

senhora? 

Paciente - São muitos medicamentos que tenho que tomar, não 

consigo lembrar dos horários e acabo não tomando todos. Sem 

falar que são muito caros, nem sempre consigo todos.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – Como está sua alimentação? 

Paciente - A dieta que me passaram não consigo seguir, porque 

tudo o que gosto de comer é proibido para pacientes que fazem 

hemodiálise. E o que me passaram para comer é sempre caro, dai 

sem conseguir trabalhar direito, fica difícil. Então como muito 

errado. 

Enfermeiro - Como está sua ingesta de líquidos, como água, chá, 

sucos?  

Paciente – Bebo um pouco mais de água do que o que deveria, 

sinto muita sede. Ai junta isso com as vezes que falto a 

hemodiálise, por isso fico toda inchada e com dificuldade para 

respirar. Nessa última semana aumentei 5 kg por conta disso.   

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Sobre suas eliminações de urina e fezes como está 

a aparência e a frequência de ida ao banheiro? 

Paciente – Vou ao banheiro evacuar todos os dias. Isso não é 

problema para mim, mas não urino faz uns anos.  

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro -  Como está sua energia para realizar as atividades 

de vida diária?  

Paciente – Ando muito fraca ultimamente. Sinto uma fraqueza 

nas pernas que não consigo andar muito, preciso de alguém me 

ajudando. Sem falar no cansaço. Depois que comecei a descuidar 

mais do meu tratamento não conseguia mais limpar as coisas ou 

cozinhar, pegava encomenda de bolo e não conseguia entregar por 

conta do cansaço. E aqui no hospital, até descer e subir da cama 
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me deixa exausta.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Enfermeiro – Como você reage frente uma situação de estresse? 

Paciente – Desde que iniciei a hemodiálise, estou muito sensível. 

Qualquer situação de estresse, como ficar aqui internada, me 

deixa bem nervosa e acabo não reagindo bem.   

Padrão funcional 

crenças e valores  

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Maria Clara Pereira. 

Idade: 75 anos.  

Profissão: Aposentada e cozinheira.  

Diagnóstico médico: Doença renal crônica. 

Exames laboratoriais:  

Trombócitos: 80.000/µL. 

Parâmetros de normalidade: 130.000-400.000/µL.  

Pressão arterial: 150x100mmHg 

Pulso: 110 bpm.  

Frequência respiratória: 25 mrpm.  

Saturação: 95% 

Dados exame físico Inspeção  

Fácies típica renal; Presença de fístula arteriovenosa em membro 

superior esquerdo; Edema periorbital.  

Palpação  

Edema nos membros inferiores (3/4+);  

Percussão  

Som maciço à percussão torácica 

Ausculta pulmonar 

Presença de ruídos adventícios; Estertores finos em base 

pulmonar.  

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Não controle da saúde 

Causas: Tratamento complexo; dificuldades socioeconômicas.  

Consequências: Falta a hemodiálise; não segue a dieta; não usa 

corretamente os medicamentos.    

Agrupamento 2 – Alterações no volume de líquidos 

 Causas: Ingesta excessiva de líquidos; doença renal crônica.  

Consequências: Edema; dificuldade para respirar; aumento de 

peso; edema periorbital; edema nos membros inferiores; som 
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maciço a percussão; presença de ruídos adventícios; estertores 

finos; pressão arterial, pulso e frequência cardíaca alterados.  

Agrupamento 3 – Aumento da exposição à riscos 

Causas: Idoso; Internações frequentes; não segue dieta. 

Consequências: Fraqueza; cansaço; alto estresse; 

trombocitopenia.  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Controle ineficaz da saúde relacionado à regime de 

tratamento complexo, evidenciado por dificuldade com o regime 

prescrito, escolhas na vida diária ineficazes para atingir as metas 

de saúde e falha em incluir o regime de tratamento na vida diária.  

Diagnóstico: Volume de líquidos excessivo relacionado à entrada 

excessiva de líquidos, evidenciado por alteração na pressão 

arterial, congestão pulmonar, dispneia, edema, ganho de peso em 

um curto período de tempo e ruídos adventícios respiratórios.  

Diagnóstico: Proteção ineficaz relacionado à nutrição 

inadequada, evidenciado por alteração na coagulação, fadiga, 

fraqueza, e resposta mal adaptada ao estresse.   

Diagnósticos de 

enfermagem - 

Priorização 

 

Referências utilizadas (FERNANDES et al., 2015; PAIVA et al., 2018; TINÔCO et al., 

2018; TINÔCO et al., 2017). 

Cenário 3 – Homem hipertenso em consulta ambulatorial 

Objetivos pretendidos Aplicar o pensamento crítico e julgamento clínico; 

Praticar processos mentais de raciocínio diagnóstico;  

Empregar a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados 

ambulatoriais; 

Demonstrar papel ativo no processo ensino-aprendizagem e a 

habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Ambiente ambulatorial; mesa de atendimento, cadeiras 

enfermeira e paciente; maca; paciente masculino; prontuário; 

estetoscópio; esfigmomanômetro.  

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeira do ambulatório de hipertensão do hospital 

universitário Marjory Gordon e recebeu para consulta 

ambulatorial o paciente MFG, 60 anos, com diagnóstico médico 

de hipertensão arterial. Você deverá realizar a etapa diagnóstica 

do Processo de Enfermagem com ele. 

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Como vai, senhor Manoel? Sou enfermeira desse 

setor e irei te examinar. 

Paciente – Tudo bem, obrigado.  

Padrão funcional Enfermeiro – Como está sua saúde? 

Hemodiálise 



 
 

91 
 

percepção/gestão da 

saúde 

Paciente – Não muito bem ultimamente. Minha pressão está 

aumentando cada vez mais. E agora me sinto mal sempre que ela 

aumenta. Antes não sentia nada.  

Enfermeiro – E você atribui essa piora a algum novo 

comportamento?  

Paciente – Sim. Eu sei que estou falhando no cuidado à minha 

saúde, mas me passaram um tratamento muito difícil. 

Medicamentos em várias horas, exercícios diários e alimentação 

saudável. Eu não consigo entender como tudo isso vai ajudar a 

baixar minha pressão. Tenho um vizinho que tomou só uns chás e 

ficou bom. Disse que todas essas coisas que me passaram eram 

besteira.  

Além disso, só em pensar que terei que fazer isso para sempre, já 

me desanima em continuar. Vou morrer de qualquer jeito mesmo. 

A minha família não me ajuda em nada. Moro sozinho e preciso 

cuidar das coisas da casa e sem falar que falta dinheiro no fim do 

mês para comprar os remédios.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – Como está a sua alimentação? Lhe foi passada 

alguma dieta? Está conseguindo seguir? 

Paciente – Está muito difícil de seguir. Gosto muito de comer 

comida salgada. Não comer sal, para mim, é muito ruim.  

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Está indo ao banheiro regularmente? 

Paciente – Estou sim. Mas, quando estava tomando o 

medicamento corretamente passava a noite acordado para ir ao 

banheiro. Então resolvi parar ele por conta própria e agora isso 

melhorou.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – Como está a prática de atividade física do senhor? 

Paciente – Infelizmente, não pratico nenhuma atividade física. 

Nunca tive o costume de me exercitar. Uma vez me disseram que 

era bom para meu problema de pressão, mas não entendo o 

porquê. Tenho medo é de a pressão aumentar se fizer alguma 

coisa. Além do mais, não tenho condições para pagar uma 

academia, e caminhar na rua é muito perigoso hoje em dia. Então 

fico sem opções para me movimentar. 

Enfermeiro – Entendo, e que atividades você prefere realizar nos 

momentos de lazer? 

Paciente – Ah, para mim, as melhores atividades são assistir 

futebol na televisão ou ficar na calçada conversando com a 

vizinhança, jogando um dominó, nada que eu vá andar muito.  

Enfermeiro – O senhor tem conseguido fazer as atividades do 

dia-a-dia, como cuidar da casa? 

 

Paciente – Ultimamente algumas atividades têm sido mais 

difíceis, como varrer a casa, ficar muito tempo em pé no fogão ou 

lavando a roupa. São atividades que estão me cansando muito, 

sempre tenho que dar uma parada no meio para conseguir 

concluir elas.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Enfermeiro – O que o senhor sabe sobre o seu estado de saúde? 

Paciente – Bom, nunca me explicaram o que eu tenho direito. 

Mas, no dominó, tenho vários conhecidos que também sofrem 
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com a pressão alta e acabam me ajudando com isso. Talvez seja 

por conta da próstata, nunca fiz esse exame, não sei se tem haver. 

Só sei que ando me sentindo pior.  

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – Com está o sono do senhor? 

Paciente – Estava dormindo muito mal por conta de uma das 

medicações que me faziam ir direto ao banheiro, tomava antes de 

dormir, não falaram qual seria a melhor hora para tomar. Dai era a 

noite inteira acordando, mas depois que resolvi parar de tomar, 

durmo a noite toda.  

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

crenças e valores  

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Manoel Fernandes Galvão. 

Idade: 60 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Hipertensão arterial sistêmica. 

Pressão arterial: 175x120 mmHg.  

Peso: 95kg 

Altura: 170cm 

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Sedentarismo 

Causas: falta de recursos; falta de conhecimento. 

Consequências: não realiza atividade física; prefere atividades 

com pouco gasto energético; baixo desempenho nas atividades de 

vida diária.  

Agrupamento 2 – Conhecimento deficiente 

Causas: Informação insuficiente; Informações errôneas 

apresentadas por outros.  

Consequências: verbalização do problema; desempenho 

inadequado em teste; e expressar percepção incorreta acerca do 

seu estado de saúde; seguimento inadequado de instruções. 

Agrupamento 3 – Controle da saúde  

Causas: não controla a saúde, família não apoia, dificuldade de 

controle, falta de conhecimento.  

Consequências: Piora dos sintomas, dificuldade com o 

tratamento, escolhas erradas, não realiza atividade física, não faz 

dieta, não faz uso de medicamentos. 

Resposta ao cenário Diagnóstico: Controle ineficaz da saúde relacionado à apoio 

social insuficiente, conhecimento insuficiente sobre regime 

terapêutico e dificuldade de controlar o regime de tratamento 
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complexo evidenciado por dificuldade com o regime prescrito, 

escolhas na vida diária ineficazes para atingir metas de saúde e 

falha em agir para reduzir fatores de risco.  

Diagnóstico: Estilo de vida sedentário relacionado à 

Conhecimento insuficiente sobre os benefícios à saúde associados 

ao exercício físico e Recursos insuficientes para a atividade física, 

evidenciado por média de atividade física diária inferior à 

recomendada para idade e sexo, falta de condicionamento físico e 

preferência por atividades com pouca atividade física.  

Diagnóstico: Conhecimento deficiente relacionado à informação 

insuficiente e informações incorretas apresentadas por outros, 

evidenciado por conhecimento insuficiente e seguimento de 

instruções inadequado.  

Diagnósticos de 

enfermagem 

 

Referências utilizadas (GALDEANO; ROSSI;  PELEGRINO, 2008; MARTINS et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2013) 

Cenário 4 – Homem em unidade de terapia intensiva 

Objetivos pretendidos Aplicar o pensamento crítico e julgamento clínico; 

Praticar processos mentais de raciocínio diagnóstico;  

Empregar a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados 

intensivos; 

Demonstrar papel ativo no processo ensino-aprendizagem e a 

habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

Enfermaria; maca; colchão; lençóis; monitor cardíaco; saídas de 

ar; mesa de apoio; paciente masculino; cateter nasal de oxigênio; 

Sonda nasoentérica; Acesso venoso periférico em membro 

superior direito; equipo de soro; soro fisiológico 0,9%; sonda 

vesical de demora, coletor urinário.  

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da enfermaria clínica do hospital universitário 

Marjory Gordon e tem em seu plantão o paciente AR, 63 anos, no 

15º dia de internação hospitalar, após sofrer um Acidente 

Vascular Encefálico. Você deverá realizar a etapa diagnóstica do 

Processo de Enfermagem com ele. 

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Bom dia senhor Armando, sou enfermeira do setor 

e irei te avaliar.  

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro – Me conte um pouco sobre seu estado de saúde? 

Paciente – Bom, sofri um AVE isquêmico há 10 dias e me 

trouxeram para cá. Passei dias bem ruins e há três dias retiraram 

Condição 

crônica  
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aquele tubo que estava me ajudando a respirar.  

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – E como está sua alimentação? 

Paciente – Não me sinto confortável, não consigo engolir a 

comida direito. Depois que tiraram o tubo machucou minha 

garganta, e também estou com dificuldade de movimentar a boca 

por conta do AVE. Ai por conta disso fico engasgando antes de 

engolir a comida, começo logo com uma tosse e sinto que fica 

voltando a comida pelo nariz.   

Padrão funcional 

eliminação 

Enfermeiro – Como estão suas eliminações? 

Paciente – Está tudo dentro do normal. 

Enfermeiro – E sobre sua pele, o senhor tem alguma história 

anterior de lesão por pressão? 

Paciente – Infelizmente sim, no primeiro AVE que sofri, por ter 

perdido parte dos movimentos das pernas, ficava muito tempo 

deitado, dai abriu uma lesão dessas. Demorou muito para sarar. 

Minha filha já está nervosa, com receio que eu tenha novamente 

alguma lesão. Já estou aqui há 15 dias, e como não sinto minhas 

pernas, o tempo todo eles precisam mexer comigo, para trocar os 

lençóis, frauda, dar banho, dai a pele já está mais desidratada e 

me falaram que estava quente também.   

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – Como está se sentindo após a retirada do tubo? 

Paciente – Não me sinto bem, sinto uma dificuldade para 

conseguir respirar, como se não tivesse força para puxar o ar, ai 

fico forçando muito e canso. Fico muito apreensivo com essa falta 

de ar, é uma sensação muito ruim.   

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Informações adicionais 

Dados do prontuário Nome: Armando Ribeiro. 

Idade: 63 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Acidente vascular encefálico isquêmico. 

Exames complementares:  

Saturação arterial de oxigênio diminuída.  

Monitor cardíaco  

Pressão arterial: 120x80mmHg 

Pulso: 110 bpm.  

Frequência respiratória: 10 mrpm.  
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Saturação: 90% 

Dados exame físico Inspeção:  

Uso da musculatura acessória respiratória; cianose periférica. 

Frequência respiratória: 10 mrpm.  

Palpação: 

Reflexo do vômito diminuído.  

Ausculta cardíaca: 

Frequência cardíaca de 130 bpm.   

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Problemas de deglutição 

Causas: AVE, trauma pelo tubo e problema de comportamento 

alimentar. 

Consequências: não engole direito, engasga antes de engolir, 

tosse e refluxo nasal.  

Agrupamento 2 – Risco de lesão por pressão 

 Consequências: histórico de AVE, perda dos 

movimentos/sensibilidade, muito tempo deitado, história anterior 

de lesão por pressão, atrito pela movimentação na cama, pele 

desidratada e quente.  

Agrupamento 3 – Alterações respiratórias  

Causas: não tem forças para respirar. 

Consequências: dificuldade para respirar, diminuição da 

saturação arterial de O2, apreensão.  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Risco de lesão por pressão evidenciado por atrito 

em superfície e pele ressecada. 

Diagnóstico: Padrão respiratório ineficaz relacionado à fadiga da 

musculatura acessória e posição do corpo que inibe a expansão 

pulmonar, evidenciado por bradipneia, dispneia e uso da 

musculatura acessória para respirar.  

Diagnóstico: Deglutição prejudicada evidenciado por problema 

de comportamento alimentar, evidenciado por engasgo antes de 

deglutir, tosse, refluxo nasal e mastigação insuficiente.  

Diagnósticos de 

enfermagem - 

Priorização 

 

Referências utilizadas (MEDEIROS et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2015; 

SEGANFREDO et al., 2017).  

Cenário 5 – Homem com insuficiência cardíaca congestiva descompensada em UTI 

cardiológica 

Objetivos pretendidos Aplicar o pensamento crítico e julgamento clínico; 

Praticar processos mentais de raciocínio diagnóstico;  

Demonstrar papel ativo no processo ensino-aprendizagem;  

Paciente 

crítico em 

UTI 
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Empregar a habilidade de raciocínio diagnóstico em cuidados 

cardiológicos; 

Demonstrar a habilidade de trabalho em equipe. 

Detalhamento do 

ambiente virtual 

UTI cardiológica; maca; colchão; lençóis; monitor cardíaco; 

saídas de ar; mesa de apoio; paciente masculino; Acesso venoso 

periférico em membro superior direito; equipo de soro; soro 

fisiológico 0,9%; acesso central; equipo para pressão venosa 

central.  

Descrição inicial do 

cenário 

Você é enfermeiro da UTI cardiológica do hospital universitário 

Marjory Gordon e recebeu no turno da manhã o paciente F. J. T., 

60 anos, com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca 

congestiva descompensada. Você deverá realizar a etapa 

diagnóstica do Processo de Enfermagem com ele.  

Diálogos no cenário 

Diálogo inicial – ao 

entrar no cenário 

Enfermeiro – Olá senhor Fernando, irei examinar o senhor e 

fazer algumas perguntas sobre sua saúde, tudo bem? 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrão funcional 

percepção/gestão da 

saúde 

Enfermeiro – O que o levou a procurar o hospital? 

Paciente – Bom, estava me sentindo muito cansado, sem 

disposição para nada, me sentia fraco. Na última noite não 

consegui dormir nada, sem poder respirar. Então achei melhor vir 

na emergência. De lá me mandaram internar aqui.  

Enfermeiro – E o senhor conhece seu estado de saúde? 

Paciente – Sim, sei que tenho esse problema no coração e por 

conta disso tenho que ter muitos cuidados, mas ultimamente me 

descuidei e por isso estou assim.   

Padrão funcional 

nutricional/ metabólico 

Enfermeiro – Como está sua dieta? 

Paciente – Não muito bem, principalmente em relação à água, 

estou tomando muito mais do que deveria. O médico me explicou 

que por conta do meu problema no coração não devo tomar muito 

líquido. Minhas pernas estão muito inchadas, sei que tenho que 

beber menos água, mas nesse calor é difícil.  

Padrão funcional 

eliminação 

 Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional 

atividade e exercício 

Enfermeiro – Quanto a fraqueza que o senhor relatou, poderia 

me dizer melhor como se sente? 

Paciente – Como falei, me sinto fraco para fazer qualquer coisa. 

Se vou à cozinha já sinto um cansaço. Uma dificuldade de 

respirar por qualquer coisa que faça de maior esforço, isso me 

preocupou bastante. Sei que meu coração tem problema e não 

consegue levar o oxigênio que eu preciso, mas isso ficou ainda 

pior.  Cheguei tão fraco na urgência ontem, só de andar do carro 

para lá, que me trouxeram logo aqui para a UTI.  

Padrão funcional 

cognição e percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – E qual o motivo que te levou a não dormir à noite? 

Paciente – Primeiro eu respiro bem melhor em pé, quando me 

deito tenho muita dificuldade para respirar. E essa noite ficou 

ainda pior, pois adormeci e acordei num pulo para sentar e 

conseguir respirar. Depois disso fiquei com medo de me deitar e 
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morrer sem respirar.  

Padrão funcional 

autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis 

e relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional 

tolerância ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Dados do prontuário 

 Nome: Fernando José Torres. 

Idade: 60 anos.  

Profissão: Motorista.  

Diagnóstico médico: Insuficiência cardíaca congestiva 

descompensada. 

Pressão arterial: 180x110 mmHg; 

Frequência cardíaca: 130 bpm. 

Saturação O2: 93%; 

Exames 

complementares 

 

Radiografia de tórax: líquidos nos vasos pulmonares. 

Eletrocardiograma: Alterações evidentes – fibrilação atrial e 

arritmias.  

Quando em exercício de baixa intensidade – frequência cardíaca 

alterada.  

Contratilidade alterada. 

Pós-carga alterada. 

Pressão venosa central elevada. 

Dados exame físico Palpação:  

- Pulso radial filiforme;  

- Tempo de reenchimento capilar maior que 5 segundos;  

- Edema nos membros inferiores 4/++++;  

- Reflexo hepatojugular positivo.  

Ausculta cardíaca: Bulhas normofonéticas em 2T, frequência 

cardíaca de 130 bpm.   

Ausculta pulmonar: Murmúrios vesiculares presentes. Presença 

de ruídos adventícios (creptos em bases D e E).   

Raciocínio diagnóstico 

Agrupamentos 

esperados 

Agrupamento 1 – Alterações cardíacas 

Causas: Contratilidade alterada, Pós-carga alterada. 

Consequências: cansaço, pressão venosa central alterada, pulso 

radial filiforme, edema nos membros inferiores 4/++++, tempo de 

reenchimento capilar maior que 5 segundos, fibrilação arterial e 

arritmias, dificuldade para respirar deitado, dispneia paroxística 

noturna. 

Agrupamento 2 – Alterações no volume de líquidos  

Causas: Ingesta excessiva de líquidos 

Consequências: Pressão venosa central alterada, edema nos 

membros inferiores 4/++++, reflexo hepatojugular positivo, 

presença de ruídos adventícios, líquidos nos vasos pulmonares, 
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dispneia paroxística noturna, ortopnéia.  

Agrupamento 3 – Dificuldade em realizar atividades de vida 

diária 

Causas: Baixa oxigenação.  

Consequências: cansaço, quando em exercício de baixa 

intensidade – frequência cardíaca alterada, fibrilação arterial e 

arritmias.  

Resposta ao cenário Diagnóstico: Débito cardíaco diminuído relacionado às condições 

associadas alteração na contratilidade, alteração na pós-carga e 

alteração na frequência cardíaca alterados, e evidenciado por 

alteração no eletrocardiograma, edema, fadiga, aumento da 

pressão venosa central, dispneia, pulsos periféricos diminuídos, 

tempo de preenchimento capilar prolongado, dispneia paroxística 

noturna e ortopneia.  

Diagnóstico: Volume de líquidos excessivo relacionado a ingesta 

excessiva de líquidos, evidenciado por congestão pulmonar, 

dispneia, dispneia paroxística noturna, edema, ortopneia e reflexo 

hepatojugular positivo.  

Diagnóstico: Intolerância à atividade relacionada à desequilíbrio 

entre oferta e demanda de oxigênio, evidenciado por alteração no 

eletrocardiograma, fadiga e resposta anormal da frequência 

cardíaca à atividade.  

Diagnósticos de 

enfermagem 

 
Referências utilizadas (SOUZA et al., 2015; MARTINS et al., 2011; MARTINS; 

ALITI; RABELO, 2010; RODRIGUES et al., 2011) 

Fonte: Autoria própria. 
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6.3 DESENVOLVIMENTO DA HIPERMÍDIA PARA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL 

 

O desenvolvimento da hipermídia Enfermeiro diagnosticador partiu da definição de 

todos os casos de uso desse, seu planejamento e criação dos protótipos. Assim, a partir dos 

referenciais utilizados e levando em consideração o objetivo de se desenvolver o pensamento 

crítico necessário para se obter o raciocínio diagnóstico, buscou-se estabelecer subsídios para 

um pensamento estruturado pelo aluno (CHOLOWSKI; CHAN, 2004; YOUNGBLOOD; 

BEITZ, 2001).   

Os casos de uso da hipermídia foram pensados para compor as etapas de: raciocínio 

diagnóstico (GORDON, 1994); simulação clínica (JEFFRIES, 2005; OSPINA et al., 2013; 

QUIRÓS; VARGAS, 2014); e ABP (BORGES et al., 2014; WOOD, 2003; MAMEDE et al., 

2001; BERBEL, 1998).  

A Figura 7 representa o fluxo a ser seguido pelo aluno em cada etapa da hipermídia 

proposto. 
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Figura 7 - Representação gráfica do fluxo ao ser seguido no manuseio da hipermídia. Natal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O quadro 4 apresenta a explicação de cada comando a ser seguido dentro da hipermídia.  

 

Quadro 4 - Explicação para cada comando presente na hipermídia. Natal, 2019.  

Comando Informações 

Login O login foi fornecido pela pesquisadora, após cadastrar previamente os 

alunos no sistema. 

Instruções para 

uso  

A partir de agora você será um enfermeiro diagnosticador e precisará de 

seus conhecimentos sobre raciocínio diagnóstico para solucionar casos!  

Sua missão é inferir diagnósticos de enfermagem acurados que representem 

as respostas humanas dos pacientes! 

Para isso você precisará contar também com um trabalho em equipe. Todos 

juntos conseguirão as melhores pistas para a solução do caso. 

Como usar a hipermídia:  

Você vivenciará uma Simulação clínica virtual, guiado pela Aprendizagem 

Baseada em Problemas. Por isso, vivenciará momentos virtuais e 

presenciais, até o momento final de inferência diagnóstica e posterior 

debriefing. Para tanto, seguirá os seguintes passos:  

oSelecionará o cenário a ser vivenciado, a partir da orientação do tutor;  

oA partir da situação apresentada, deverá buscar pistas que auxiliarão no 

processo de inferência diagnóstica. A obtenção de dados será oriunda dos 

diálogos com o paciente, bem como de informações do prontuário ou exame 

físico desse;  

oRecolhidas as pistas necessárias, essas serão organizadas em 

agrupamentos, seguindo as etapas de raciocínio diagnóstico proposto por 

Gordon. Ainda, poderá organizar as pistas de cada agrupamento a partir de 

suas relações causais.  

oApós a obtenção e organização dos dados, o enfermeiro diagnosticador 

deverá seguir à sala de prescrição. Nesse momento será fornecido espaço 

para anotações das pistas levantadas no caso, a criação de hipóteses 

diagnósticas, bem como o levantamento dos objetivos de aprendizagem. 

Esse momento acontecerá em pequenos grupos, a partir da discussão acerca 

do raciocínio inicial de cada um e da geração de hipóteses diagnósticas;  

oPosteriormente, vivenciará o momento de estudo individual. Serão 

fornecidas referencias e links para que o aluno busque as soluções dos 

problemas na simulação clínica virtual.  

oO momento posterior ao estudo individual permitirá o retorno à sala de 

prescrição, assim, o enfermeiro diagnosticador poderá digitar a hipótese 

diagnóstica, de acordo com a taxonomia da NANDA-Internacional;  

oInferidos os diagnósticos, esses serão priorizados, levando em 

consideração a rede de raciocínio clínico, proposta por Psut. Nesse 

momento existirá a opção de validar com o paciente para confirmar ou 

refutar os diagnósticos inferidos. 

oPor fim, serão realizadas anotações sobre a simulação, as quais orientarão 

o momento final do debriefing.  

O sistema permitirá que as informações sejam salvas e enviadas ao tutor, 

para subsidiar a etapa do debriefing.  

Mãos à obra! 

Escolha do 

cenário 

O aluno escolhe o cenário clínico simulado que adentrará para vivenciar a 

simulação clínica virtual. A escolha é orientada pelo tutor. 
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Introdução ao 

cenário 

A descrição do cenário é apresentada ao aluno, bem como o comando a ser 

executado por ele durante a simulação clínica virtual. 

Introdução O aluno adentra no cenário propriamente dito, o qual contém o paciente, o 

enfermeiro e as opções de informações necessárias para fundamentar seu 

raciocínio diagnóstico. 

Diálogos Diálogos de acordo com os Padrões funcionais de saúde propostos por 

Marjorie Gordon – ao clicar em cada um dos padrões o aluno visualiza 

diálogos entre o enfermeiro e o paciente, com informações pertinentes para 

o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico.  

Prontuário Tela como informações do prontuário do paciente, desde dados 

sociodemográficos, à exames laboratoriais e exame físico, quando aplicado 

ao cenário.  

Anotações: 

Agrupamentos/ 

relação entre 

os achados 

Ao clicar nessa opção abrirá um espaço para que o aluno possa anotar o que 

encontrou de alteração no paciente, possibilitando o registro em 

agrupamentos diferentes para permitir que ele organize o raciocínio 

diagnóstico.  

Depois de anotar os achados, ele poderá relacionar cada achado, indicando 

cada pista como causa ou consequência do agrupamento identificado.  

 

Sala de 

prescrição: 

Hipóteses 

diagnósticas/ 

Objetivos de 

aprendizagem 

Esse momento ocorrerá presencial em que cada aluno escreverá as hipóteses 

diagnósticas para o cenário, bem como serão traçados os objetivos de 

aprendizagem em grupo, a partir das necessidades de cada aluno e das 

orientações do tutor. 

Estudo 

individual 

Nessa aba são disponibilizadas referencias que fomentam o processo de 

raciocínio diagnóstico dos alunos, como os artigos que subsidiaram a 

construção dos cenários, bem como a referência da NANDA – Internacional. 

Diagnósticos 

de 

enfermagem 

O aluno deverá inserir o rótulo diagnóstico e os indicadores para cada 

diagnóstico inferido. Foi empregado um processo de autopreenchimento, em 

que o aluno inicia a digitação do rótulo ou de seus indicadores diagnósticos 

e apresentam-se as possibilidades clique, para que se padronizem as 

correções. 

Priorização Inferidos os diagnósticos, o aluno pode ainda organizar esses por ordem de 

prioridade. Nesse ponto segue-se o raciocínio proposto por Pesut para 

priorização. Entretanto por limitações computacionais a priorização não 

pôde ocorrer por meio da interligação das setas, então o aluno segue o 

mesmo raciocínio, mas representa a priorização em ordem decrescente na 

hipermídia. 

Validar com o 

paciente 

O aluno realiza a validação junto ao paciente dos diagnósticos inferidos, 

com o feedback imediato. 

Debriefing Por fim, o aluno adentra à tela do debriefing, permitindo a reflexão sobre os 

pontos fortes, o que faria diferente e observações sobre o cenário simulado. 

Tais anotações servem de suporte para a discussão presencial, por meio do 

debriefing estruturado (GARDNER, 2013). Esse momento abarca também a 

etapa de resolução do caso proposto pela ABP. 

 

Os três cenários clínicos simulados inseridos na hipermídia seguem a mesma sequência 

de atividades, variando os conteúdos dos cenários, bem como os diagnósticos de enfermagem. 
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Quanto aos casos de uso planejados para o login do professor, esse tem acesso às respostas de 

cada usuário, observando as hipóteses diagnósticas traçadas e a inferência final realizada por 

cada um, juntamente com as anotações acerca do debriefing.  

A figura 8 contempla as telas finais da hipermídia desenvolvido para comportar a 

simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem.  

 

Figura 8 - Versão final das telas da hipermídia para compor a intervenção educacional. Natal, 

2019 
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6.3.1 Teste de usabilidade da hipermídia 

 

Após a conclusão da hipermídia, esse teve sua usabilidade testada antes da 

implementação do experimento. Assim, a etapa contou com oito testadores, sendo 100% do 

sexo feminino, com idade média de 24,7 anos. As diferentes titulações variaram em: 

acadêmicos de enfermagem (25,5%), enfermeiro (50,0%), mestre (12,5%) e doutor em 

enfermagem (12,5%). Esses foram ainda caracterizados quanto ao uso dos diagnósticos de 

enfermagem no ensino (75,0%) e na pesquisa (87,0%).  

Quanto a aplicação do teste de usabilidade – System Usability Scale, esse segue os 

padrões recomendados para análise, levando-se em consideração o peso de cada um dos 

questionamentos para o alcance do resultado final. Assim, seus resultados estão dispostos na 

tabela 3.  

 

Tabela 3 - Teste de usabilidade – System Usability Scale para a hipermídia. Natal, 2019 

Itens de avaliação Média*/ 

Mediana 

Amplitude 

interquartil 

Valor p1 

1.Acho que gostaria de usar este sistema com 

frequência.  

5,0 1 0,000 

2.Achei o sistema desnecessariamente 

complexo. 

2,0 1 0,000 

3.Achei o sistema fácil de usar. 4,0 1 0,000 

4.Eu acho que precisaria do apoio de um 

suporte técnico para utilizar esse sistema.  

1,5 1 0,027 

5.Achei que as diversas funções nesse 

sistema foram bem integradas.  

4,0 1 0,010 

6.Eu achei muita inconsistência nesse 

sistema. 

1,0 1 0,001 

7. Eu imagino que a maioria das pessoas 

aprenderia a usar esse sistema rapidamente.  

5,0 0 0,000 

8.Eu achei o sistema muito pesado para uso.  1,0 1 0,000 

9.Eu me senti muito confiante usando esse 

sistema.  

4,2* 0,72 0,056 

10.Eu precisei aprender uma série de coisas 

antes que eu pudesse continuar a utilizar esse 

sistema.  

1,5 1 0,007 

Score System Usability Scale 87,81* 7,72 0,603 

Legenda: 1Teste Shapiro-Wilk. *Média. 2Desvio padrão. 

 

Frente aos resultados apresentados na tabela acima, destaca-se que para uma boa 

usabilidade a System Usability ScaleI, sugere que os valores dos itens ímpares sejam próximos 
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a 5 e dos itens pares próximos a 1. Dessa forma, percebe-se que todos os itens apresentaram 

média/mediana próxima aos valores esperados, comprovando a usabilidade da hipermídia em 

cada um dos itens avaliados. Além disso, o score final da escala foi de 87,81, comprovando a 

excelente usabilidade da hipermídia Enfermeiro diagnosticador, em uma escala de 0 a 100.  

Apesar da excelente usabilidade apresentada pelos testadores, esses realizaram algumas 

sugestões para melhoria da hipermídia, as quais foram acatadas: Sinalização dos padrões 

funcionais já visualizados, nos diálogos; Melhorias na busca pelo diagnóstico, digitando a 

primeira palavra; Mensagem de confirmação após envio das informações pelo aluno.  

 

6.4 APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL COM ALUNOS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Alcancada a criação da hipermídia Enfermeiro diagnosticador foi possível desenvolver 

todas as etapas da intervenção educacional proposta.  

Para tanto, contou-se com uma amostra de 32 alunos, os quais foram randomizados em 

grupo controle e intervenção, afim de reduzir vieses na verificação da efetividade da estratégia 

de ensino. Assim, esses foram inicialmente caracterizados para confirmar a aleatoriedade dos 

participantes em cada grupo, a tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e 

acadêmicas dos dois grupos.  

 

Tabela 4 - Caracterização sociodemográfica e acadêmica dos grupos intervenção e controle. 

Natal, 2019  

(Continua) 

Variáveis Intervenção 

 n               % 

Controle 

n           % 

Valor p 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

13           81,3 

3             18,3 

 

10      62,5 

6        37,5 

 

1,0001 

Estado civil 

Sem companheiro 

Com companheiro 

 

14           87,5 

2             12,5 

 

12      75,0 

4        25,0 

 

0,4501 

Procedência 

Capital 

Interior 

 

14           87,5 

2             12,5 

 

11      68,8 

5        31,3 

 

1,0001 

Ensino médio 

Ensino público 

Ensino privado 

 

10           62,5 

6             37,5 

 

11      68,8 

5        31,3 

 

0,5881 

Realizou Curso anterior na área da saúde 

Não 

Sim 

 

16         100,0 

0               0,0 

 

16    100,0 

0          0,0 

 

0,2501 
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Tabela 4 - Caracterização sociodemográfica e acadêmica dos grupos intervenção e controle. 

Natal, 2019  

(Conclusão) 

Variáveis Intervenção 

 n               % 

Controle 

n           % 

Valor p 

Participa de grupo de pesquisa na área do PE 

Não 

Sim 

 

16         100,0 

0               0,0 

 

16    100,0 

0          0,0 

 

- 

Trabalha na área da saúde 

Não 

Sim 

 

16         100,0 

0               0,0 

 

14      87,5 

2        12,5 

 

1,0001 

Cursou semiologia anteriormente 

Não 

Sim 

 

16         100,0 

0               0,0 

 

16    100,0 

0          0,0 

 

- 

Idade 

       Mediana 

       Amplitude interquartil 

       Valor p3 

 

20,0 

5 

0,009 

 

22,0 

10 

0,004 

 

0,0722 

Renda familiar 

       Média 

       Desvio padrão 

       Valor p3 

 

3,5 

2,0 

0,209 

 

3,0 

1,5 

0,080 

 

0,5942 

Legenda: 1Teste exato de Fisher; 2Teste U de Man; 3Teste Shapiro-Wilk. 

 

Os resultados da Tabela 4 refletem a homogeneidade dos grupos intervenção e controle. 

Quanto a caracterização sociodemográfica desses, houve predomínio do sexo feminino em 

ambos os grupos (I – 81,3% C – 62,5%), sem companheiros (I – 87,5% C – 75,0%), 

procedentes da capital do estado (I – 87,5% C – 68,8%). Apresentaram idade com mediana de 

20 anos para o grupo intervenção e 22 anos para o grupo controle e renda familiar média de 3 

e 3,5 salários mínimos, respectivamente (considerou-se o salário mínimo vigente de 

R$950,00).  

No que concerne a caracterização acadêmica, obteve-se um predomínio de realização do 

ensino médio no ensino público (I – 62,5% C – 68,8%), predominou-se o grupo que não 

realizou outro curso na área da saúde anteriormente (I – 100,0% C – 68,8%), bem como não 

cursaram a disciplina de semiologia e semiotécnica em um momento anterior ou não 

participaram de grupo de pesquisa na perspectiva do processo de enfermagem (I – 100,0% C – 

100,0%). Houve ainda predomínio daqueles que não exercem profissão na área da saúde (I – 

100,0% C – 87,5%). 

Quando comparados, os grupos intervenção e controle apresentaram similaridade em 

todos os itens avaliados, não apresentando diferença estatística entre si (valor p acima do nível 

de significância – p>0,05). O resultado reflete a aleatoriedade a qual a amostra foi direcionada 

aos grupos intervenção e controle.  



 
 

111 
 

As variáveis quanto a participação em grupo de pesquisa sobre o PE e haver cursado 

semiologia anteriormente não foram passíveis de se submeter à comparação entre médias, 

uma vez que não geram tabelas 2x2.  

Alcançada a aleatoriedade das amostras que compuseram os grupos controle e 

intervenção quanto a caracterização sociodemográfica e acadêmica desses, testou-se ainda a 

variável desfecho, compreendida como a capacidade de desenvolver um raciocínio 

diagnóstico corretamente. Para tanto, mensurou-se os agrupamentos iniciais das pistas, as 

relações entre as pistas, como etapas iniciais para a formulação do raciocínio diagnóstico, 

apresentadas na Tabela 5.  

 

 

 

Tabela 5 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico no pré-teste, segundo os 

grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

Agrupamento esperado- Alterações cardíacas  

Identificado 

Não identificado 

 

6           37,5 

10         62,5     

 

8      50,0 

8      50,0 

 

0,6081 

Agrupamento esperado – Alterações no volume de 

líquidos 

Identificado 

Não identificado 

 

 

15         93,8 

1             6,3 

 

 

13    81,3 

3      18,8 

 

 

1,0001 

Agrupamento esperado – Dificuldade em realizar 

atividades de vida diária 

Identificado 

Não identificado 

 

 

10         62,5 

6           37,5 

 

 

14    87,5 

2      12,5 

 

 

0,5001 

 

Relaciona causas no agrupamento esperado- 

Alterações cardíacas  

Identificado 

Não identificado 

 

 

7           43,8 

9           56,3 

 

 

6      37,5 

10    62,5     

 

 

1,0001 

Relaciona consequências no agrupamento esperado- 

Alterações cardíacas 

Identificado 

Não identificado 

 

 

7           43,8 

9           56,3 

 

 

6      37,5 

10    62,5     

 

 

1,0001 

Relaciona causas no agrupamento esperado – 

Alterações no volume de líquidos 

Identificado 

Não identificado 

 

 

13         81,3 

3           18,8 

 

 

12    75,0 

4      25,0     

 

 

0,5291 

Relaciona consequências no agrupamento esperado – 

Alterações no volume de líquidos 

Identificado 

Não identificado 

 

 

13         81,3 

3           18,8 

 

 

12    75,0 

4      25,0     

 

 

0,5291 
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Tabela 5 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico no pré-teste, segundo os 

grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Conclusão) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

Relaciona causas no agrupamento esperado – 

Dificuldade em realizar atividades de vida diária 

Identificado 

Não identificado 

 

 

11         68,8 

  5         31,3 

 

 

13    81,3 

3      18,8 

 

 

1,0001 

Relaciona consequências no agrupamento esperado – 

Dificuldade em realizar atividades de vida diária 

Identificado 

Não identificado 

 

 

11         68,8 

  5         31,3 

 

 

13    81,3 

3      18,8 

 

 

1,0001 

Legenda: 1Teste exato de Fisher.   

 

Os resultados indicam um bom desempenho dos dois grupos na formulação do 

raciocínio diagnostico, agrupando os problemas de forma adequada e identificando as relações 

de causalidade existente nesses. Destaca-se que não houve diferença estatística significante 

(valor p acima do nível de significância – p>0,05) entre os grupos intervenção e controle. 

confirmando a aleatoriedade na formação dos grupos, os quais foram igualmente expostos à 

mesma aula sobre o processo de raciocínio diagnóstico.  

Ressalta-se ainda que o agrupamento alterações cardíacas, bem como as relações de 

causalidade entre os indicadores identificados, representaram maior dificuldade de 

identificação em ambos os grupos controle e intervenção.  

Os grupos foram ainda submetidos à avaliação de sua capacidade diagnóstica correta, 

avaliando a inferência do rotulo, indicadores diagnósticos, além da priorização dos 

diagnósticos elencados, com os resultados apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pré-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

DE – Débito cardíaco diminuído 

Identificado 

Não identificado 

 

11          68,8 

  5          31,3 

 

  8    50,0 

  8    50,0 

 

0,2821 

CD – Alterações no eletrocardiograma 

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

0,4501 

 

CD – Edema 

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 
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Tabela 6 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pré-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

CD – Fadiga 

Identificado 

Não identificado 

 

  3          18,8 

13          81,3 

 

  3    18,8 

13    81,3 

 

0,4891 

CD – Diminuição da pressão venosa central 

Identificado 

Não identificado 

 

  2          12,5 

14          87,5 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

CD – Dispneia 

Identificado 

Não identificado 

 

  3          18,8 

13          81,3 

 

  3    18,8 

13    81,3 

 

0,4891 

CD – Pulsos periféricos diminuídos 

Identificado 

Não identificado 

 

  0            0,0 

16        100,0 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

- 

CD – Tempo de preenchimento capilar prolongado 

Identificado 

Não identificado 

 

  2          12,5 

14          87,5 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

1,0001 

CD – Dispneia paroxística noturna 

Identificado 

Não identificado 

 

  0            0,0 

16        100,0 

 

  0      0,0 

16  100,0 

 

- 

CD – Ortopneia 

Identificado 

Não identificado 

 

  1            6,3 

15          93,8 

 

  0      0,0 

16  100,0 

 

- 

CA – Alteração na contratilidade  

Identificado 

Não identificado 

 

  1            6,3 

15          93,8 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

CA – Alteração na pós-carga 

Identificado 

Não identificado 

 

  3          18,8 

13          81,3 

 

  0      0,0 

16  100,0 

 

- 

CA – Alteração na frequência cardíaca 

Identificado 

Não identificado 

 

  0            0,0 

16        100,0 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

- 

Diagnóstico de enfermagem – Volume de líquidos 

excessivo 

Identificado 

Não identificado 

 

 

13          81,3 

  3          18,8 

 

 

12    75,0 

  4    25,0     

 

 

1,0001 

 

CD – Congestão pulmonar 

Identificado 

Não identificado 

 

  3          18,8 

13          81,3 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

CD – Dispneia 

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

  3    18,8 

13    81,3 

 

1,0001 

CD – Dispneia paroxística noturna  

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

0,2501 
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Tabela 6 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pré-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Conclusão) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

CD – Edema 

Identificado 

Não identificado 

 

10          62,5 

  6          37,5 

 

  7    43,8 

  9    56,3 

 

0,6331 

CD – Ortopneia 

Identificado 

Não identificado 

 

  6          37,5 

10          62,5 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

0,6041 

CD – Reflexo hepatojugular positivo 

Identificado 

Não identificado 

 

  5          31,3 

11          68,8 

 

  5    31,3 

11    68,8 

 

1,0001 

FR – Entrada excessiva de líquidos 

Identificado 

Não identificado 

 

11          68,8 

  5          31,3 

 

  9    56,3 

  7    43,8 

 

0,1061 

Diagnóstico de enfermagem – Intolerância a atividade 

Identificado 

Não identificado 

 

  5          31,3 

11          68,8 

 

5      31,3 

11    68,8 

 

1,0001 

CD – Alteração no eletrocardiograma  

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

3      18,8 

13    81,3 

 

1,0001 

CD – Fadiga 

Identificado 

Não identificado 

 

  1            6,3 

15          93,8 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

CD – Resposta anormal da frequência cardíaca à 

atividade 

Identificado 

Não identificado 

 

  2          12,5 

14          87,5 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

FR – Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 

oxigênio  

Identificado 

Não identificado 

 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

 

0,4501 

Priorização – Débito cardíaco diminuído 

Identificado 

Não identificado 

 

  6          37,5 

10          62,5 

 

  5    31,3 

11    68,8 

 

1,0001 

Priorização – Volume de líquidos excessivo 

Identificado 

Não identificado 

 

  5          31,3 

11          68,8 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

0,3751 

Priorização – Intolerância a atividade 

Identificado 

Não identificado 

 

  1            6,3 

15          93,8 

 

  2    12,5 

14    87,5 

 

1,0001 

Legenda: CD – Característica definidora; FR – Fator relacionado; CA – Condição associada; 
1Teste exato de Fisher.  

 

A tabela representa um bom desempenho dos alunos do grupo intervenção e controle na 

identificação dos rótulos diagnósticos Volume de líquidos excessivo e Débito cardíaco 

diminuído. Entretanto, destaca-se a dificuldade em inferir o diagnóstico Intolerância a 
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atividade, bem como as falhas na identificação dos elementos que suportam a inferência 

diagnóstica (características definidoras e fatores relacionados) para os três diagnósticos. Mais 

uma vez, vale ressaltar que os grupos se apresentaram homogêneos.  

As principais fragilidades em ambos os grupos se dão na identificação dos indicadores 

diagnósticos em cada um dos diagnósticos inferidos. O diagnóstico Intolerância a atividade 

apresentou menor quantitativo de identificação pelos discentes. O processo de priorização dos 

diagnósticos inferidos também apresentou-se deficitário em ambos os grupos no momento 

pré-teste.  

Após a aplicação da simulação clínica virtual fundamentada na aprendizagem baseada 

em problemas como estratégia educativa para o raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto, foi possível a verificação da variável desfecho, inicialmente comparando o 

desempenho dos grupos intervenção e controle no momento pós-teste. A tabela 7 apresenta 

esse resultado.  

 

Tabela 7 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico no pós-teste, segundo os 

grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

Agrupamento esperado – Problemas de 

deglutição 

Identificado 

Não identificado 

 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

 

16  100,0 

0        0,0 

 

- 

Agrupamento esperado – Risco de lesão por 

pressão 

Identificado 

Não identificado 

 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

 

16  100,0 

0        0,0 

 

- 

Agrupamento esperado – Alterações 

respiratórias 

Identificado 

Não identificado 

 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

 

14    87,5 

2      12,5 

 

- 

Relaciona causas no agrupamento esperado 

– Problemas de deglutição 

Identificado 

Não identificado 

 

 

15         93,8 

1             6,3 

 

 

16  100,0 

0        0,0 

 

 

- 

Relaciona consequências no agrupamento 

esperado – Problemas de deglutição 

Identificado 

Não identificado 

 

 

15         93,8 

1             6,3 

 

 

16  100,0 

0        0,0 

 

 

- 

Relaciona causas no agrupamento esperado 

– Risco de lesão por pressão 

Identificado 

Não identificado 

 

 

14         87,5 

2           12,5 

 

 

15    93,8 

1        6,3 

 

 

1,0001 
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Tabela 7 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico no pós-teste, segundo os 

grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Conclusão) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

Relaciona consequências no agrupamento 

esperado – Risco de lesão por pressão 

Identificado 

Não identificado 

 

 

14         87,5 

2           12,5 

 

 

15    93,8 

1        6,3 

 

 

1,0001 

Relaciona causas no agrupamento esperado 

– Alterações respiratórias 

Identificado 

Não identificado 

 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

 

14    87,5 

2      12,5 

 

 

- 

Relaciona consequências no agrupamento 

esperado – Alterações respiratórias 

Identificado 

Não identificado 

 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

 

14    87,5 

2      12,5 

 

 

- 

Legenda: 1Teste exato de Fisher. 

 

Os resultados apresentados na tabela 7 indicam discreta diferenças de desempenho no 

desenvolvimento das etapas do raciocínio diagnóstico no momento pós-teste entre os grupos 

intervenção e controle. Os resultados apresentados no momento pós-teste acompanham o 

desempenho apresentado no momento pré-teste, em ambos os grupos, frente às etapas de 

agrupamento e relação de causalidade dentro desses. 

Verificou-se também a capacidade de desenvolver corretamente o raciocínio 

diagnóstico, na identificação de seu rótulo, indicadores diagnósticos e priorização desses, o 

resultado encontra-se apresentado na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pós-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

Diagnóstico de enfermagem – Padrão respiratório 

ineficaz  

Identificado 

Não identificado 

 

 

12          75,0      

4          25,0 

 

 

10    62,5 

  6    37,5 

 

 

1,0001 

CD – Bradipneia 

Identificado 

Não identificado 

 

  8          50,0 

  8          50,0 

 

  8    50,0 

  8    50,0 

 

1,0001 

 

 



 
 

117 
 

Tabela 8 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pós-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

CD – Dispneia 

Identificado 

Não identificado 

 

 3          18,8 

13          81,3 

 

4    25,0 

12    75,0 

 

0,5291 

CD – Uso da musculatura acessória para respirar 

Identificado 

Não identificado 

 

  9          56,3 

  7          43,8 

 

  7    43,8 

  9    56,3 

 

0,3581 

FR – Fadiga da musculatura respiratória 

Identificado 

Não identificado 

 

  4          25,0 

12          75,0 

 

  3    18,8 

13    81,3 

 

1,0001 

FR – Posição do corpo que inibe a expansão 

pulmonar 

Identificado 

Não identificado 

 

  

 0            0,0 

16        100,0 

 

   

  0      0,0 

16  100,0 

 

 

- 

Diagnóstico de enfermagem – Deglutição prejudicada 

Identificado 

Não identificado 

 

16        100,0 

  0            0,0 

 

16  100,0 

  0      0,0 

 

- 

CD – Engasgos antes de deglutir 

Identificado 

Não identificado 

 

11          68,8 

  5          31,3 

 

12    75,0 

  4    25,0 

 

0,2451 

CD – Tosse antes de deglutir 

Identificado 

Não identificado 

 

11          68,8 

  5          31,3 

 

10      2,5 

  6    37,5 

 

1,0001 

CD – Refluxo nasal 

Identificado 

Não identificado 

 

15         93,8 

   1           6,3 

 

12    75,0 

  4    25,0 

 

0,2501 

CD – Mastigação insuficiente 

Identificado 

Não identificado 

 

 3         18,8 

13          81,3 

 

  1      6,3 

15    93,8 

 

1,0001 

FR – Problema de comportamento alimentar 

Identificado 

Não identificado 

 

  1            6,3 

15          93,8 

 

  0      0,0 

16  100,0 

 

- 

Diagnóstico de enfermagem – Risco de lesão por 

pressão 

Identificado 

Não identificado 

 

 

11         68,8 

  5          31,3 

 

 

  9    56,3 

  7    43,8 

 

 

1,0001 

FR – Atrito em superfície 

Identificado 

Não identificado 

 

  2          12,5 

14          87,5 

 

  0      0,0 

16  100,0 

 

- 
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Tabela 8 - Capacidade de desenvolver um raciocínio diagnóstico corretamente no pós-teste, 

segundo os grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

(Conclusão) 

Variável Intervenção 

n             % 

Controle 

n        % 

Valor p 

FR – Pele ressecada 

Identificado 

Não identificado 

 

  6          37,5 

10          62,5     

 

  5    31,3 

11    68,8 

 

1,0001 

Priorização – Padrão respiratório ineficaz 

Identificado 

Não identificado 

 

  6          37,5 

10          62,5 

 

  8    50,0 

  8    50,0 

 

1,0001 

Priorização – Deglutição prejudicada 

Identificado 

Não identificado 

 

11          68,8 

  5          31,3 

 

  7    43,8 

  9    56,3 

 

0,5961 

Priorização – Risco de lesão por pressão 

Identificado 

Não identificado 

 

  8          50,0 

  8          50,0 

 

  5    31,3 

11    68,8 

 

0,2821 

Legenda: CD – Característica definidora; FR – Fator relacionado; 1Teste exato de Fisher. 

 

A comparação dos grupos intervenção e controle da inferência diagnóstica apresentou-

se positiva, uma vez que houve melhora de desempenho em quase todos os itens avaliados. 

Apenas três itens apresentaram melhor desempenho pós-teste no grupo controle, os demais 

foram melhor identificados pelo grupo intervenção. Destaca-se o maior número no grupo 

intervenção quanto a identificação dos indicadores diagnósticos nos três diagnósticos 

inferidos.   

Comparou-se ainda o desempenho pré e pós-teste do grupo intervenção, em busca da 

melhor análise do desfecho esperado. A tabela 9 apresenta o desempenho no desenvolvimento 

das etapas do raciocínio diagnóstico mensurada no grupo intervenção nos momentos pré e 

pós-teste.  

 

Tabela 9 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico mensuradas no grupo 

intervenção nos momentos pré e pós-teste em dois cenários clínicos distintos. Natal, 2019 

(Continua) 

Variável Pré-teste 

n             % 

Pós-teste 

n        % 

Valor p 

 

Agrupamento esperado 1 

Identificado 

Não identificado 

 

  6         37,5 

10         62,5     

 

16       100,0 

0             0,0 

 

- 

Agrupamento esperado 2 

Identificado 

Não identificado 

 

15         93,8 

  1           6,3 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

- 

 



 
 

119 
 

 

Tabela 9 - Etapas para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico mensurada no grupo 

intervenção nos momentos pré e pós-teste em dois cenários clínicos distintos. Natal, 2019 

(Conclusão) 

Variável Pré-teste 

n             % 

Pós-teste 

n        % 

Valor p 

 

Agrupamento esperado 3 

Identificado 

Não identificado 

 

10         62,5 

  6         37,5 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

- 

Relaciona causas para o agrupamento 1 

Identificado 

Não identificado 

 

  7         43,8 

  9         56,3 

 

15         93,8 

1             6,3 

 

0,0081 

Relaciona consequências para o agrupamento 1 

Identificado 

Não identificado 

 

7           43,8 

9           56,3 

 

15         93,8 

1             6,3 

 

0,0081 

Relaciona causas para o agrupamento 2 

Identificado 

Não identificado 

 

13         81,3 

3           18,8 

 

14         87,5 

2           12,5 

 

1,0001 

Relaciona consequências para o agrupamento 2 

Identificado 

Não identificado 

 

13         81,3 

3           18,8 

 

14         87,5 

2           12,5 

 

1,0001 

Relaciona causas para o agrupamento 3 

Identificado 

Não identificado 

 

11         68,8 

5           31,3 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

- 

Relaciona consequências para o agrupamento 3 

Identificado 

Não identificado 

 

11         68,8 

5           31,3 

 

16       100,0 

0             0,0 

 

- 

Legenda: 1Teste de McNemar; - Não foi possível gerar tabela 2x2.  

 

A tabela 9 apresenta o raciocínio diagnóstico, de acordo com as etapas propostas por 

Gordon (1994), nos momentos antes e após a intervenção. Percebe-se que houve melhora no 

desempenho do grupo intervenção em todos os itens avaliados, no momento pós-teste. Merece 

destaque as variáveis que apresentaram diferença estatística significativa entre os 

desempenhos do grupo. A identificação das causas (p=0,008) e consequências (p=0,008) no 

agrupamento 1 apresentaram desempenho significativo do grupo no momento pós-teste. Vale 

ressaltar que alguns itens alcançaram a pontuação máxima, não havendo a possibilidade de 

realização da associação, por não gerarem tabela 2x2.  

Ademais da análise das variáveis qualitativas na comparação dos grupos no momento 

pré e pós-teste, por terem sido avaliados casos distintos no momento pré e pós-teste, o que 

representou diferentes diagnósticos e indicadores, a comparação de desempenho dos 

momentos pré e pós-teste do grupo intervenção foi realizada por meio da transformação 
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dessas em variáveis quantitativas e mensuração da quantidade de acertos em cada um dos 

momentos e grupos. A Tabela 10 apresenta o resultado dessa análise.  
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Tabela 10 - Desempenho dos grupos na inferência diagnóstica a partir dos acertos pré e pós-teste, nos grupos intervenção e controle. Natal, 2019 

Acertos  

 

Experimento 

Pré-teste             Pós-teste 

Controle 

    Pré-teste                          Pós-teste 

Intergrupos3 

 Média*/ 

Mediana  

Valor 

p1 

Média*/ 

Mediana  

Valor 

p1 

Média*/ 

Mediana  

Valor 

p1 

Média*/ 

Mediana  

 

Valor p1 Pré Pós 

Inferência 

diagnóstica 

1,00  0,006 3,00  0,000 2,00  0,000 2,00  0,004 0,438 0,285 

Intragrupos2 p = 0,008 p = 0,032   

     

Fatores 

relacionados 

1,00  0,019 0,00 0,000 1,00  0,000 0,00  0,000 0,543 0,143 

Intragrupos2 p = 0,031 p = 0,008   

     

Fatores de risco - - 2,50  0,025 - ´- 0,00  0,004 - 0,115 

           

Características 

definidoras 

4,06*  0,326 4,50  0,001 2,63*  0,051 3,50* 0,154 0,229 0,923 

Intragrupos2 p = 0,752 p = 0,167   

     

Priorização 

diagnóstica 

0,06  0,000 0,50  0,000 0,00  - 0,13  0,000 0,317 0,024 

Intragrupos2                     p = 0,008                             p = 0,157   

Legenda: *Média; 1Teste de normalidade dos dados Shapiro-Wilk; 2Teste de Wilcoxon Pareado; 3Teste U de Mann-Whitney.  
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A tabela 10 apresenta a diferença de acertos pré e pós-teste a partir da transformação em 

variável quantitativa. Dessa forma, a eficácia da intervenção educacional fundamentada na 

simulação clínica virtual e na ABP é observada Na capacidade de priorização diagnóstica, 

com diferença estatisticamente significante entre os grupos pré e pós-teste (p=0,024). 

Na comparação intragrupos, o grupo intervenção destaca-se também na priorização 

diagnóstica, o qual apresentou diferença estatística significante intragrupo, quando 

comparados os momentos pré e pós-teste (p = 0,008), 

Ainda, observa-se o aumento no número de acertos no que concerne à inferência 

diagnóstica no momento pós-teste de ambos os grupos, na comparação intragrupos (p=0,08 – 

intervenção; p=0,032 – controle). Entretanto o grupo intervenção apresentou maior 

quantitativo de acertos. 

Foi possível ainda comparar o desempenho dos grupos a partir da nota total atribuída a 

cada um, nos momentos pré e pós-teste.  

A identificação de fatores relacionados apresentou associação estatística negativa na 

avaliação intragrupos de ambos os grupos, com piora no desempenho intervenção (p=0,031) e 

controle (p=0,008), em comparação ao momento pré-teste. 

A Tabela 11 apresenta a análise da diferença de média entre as notas dos grupos 

intervenção e controle, nos momentos pré e pós-teste.  

 

Tabela 11 - Análise da diferença de médias entre as notas dos grupos intervenção e controle, 

nos momentos pré e pós-teste. Natal, 2019 

Notas Grupo experimental 

Pré-teste            Pós-teste 

Grupo controle 

Pré-teste   Pós-teste 

Intergrupos2 

Pré-teste         Pós-teste 

Média*/Mediana 2,95 6,25 3,39* 5,51* 0,609 0,375 

Quartis/ DP   1,17 2,34   

Valor p 0,026 0,073 0,159 0,570   

Intragrupos2 0,003 0,015   

Legenda: Legenda: *Média; 1Teste de normalidade dos dados Shapiro-Wilk; 2Teste de 

Wilcoxon Pareado. 3Teste U de Mann-Whitney. 

 

A tabela 11 apresenta maior diferença de desempenho entre o pré e pós-teste nas notas 

dos alunos que participaram da intervenção (p=0,003). Destaca-se que houve melhora de 

desempenho também no grupo controle (p=0,015). Quando comparados os grupos, não houve 

significância estatística entre os pré-testes e os pós-testes, mesmo assim, o grupo intervenção 

alcançou melhor média de nota pós-teste.  

Por fim, os alunos do grupo intervenção foram convidados a avaliar também a qualidade 

da hipermídia utilizado durante a intervenção, por meio da escala LORI, mensurando cada um 
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dos itens por meio de escala Likert em que 1 representa a menor avaliação e 5 a maior. Os 

dados desse resultado estão expostos na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Avaliação da qualidade da hipermídia pelo grupo experimental. Natal, 2019 

Itens LORI 2.0 Mediana Amplitude 

interquartil 

Mínimo/Máximo Valor 

p1 

Qualidade do conteúdo 5,00 1 3/ 5 0,000 

Alinhamento aos objetivos de 

aprendizagem 

5,00 1 4/ 5 0,000 

Feedback e adaptação 4,00 1 3/ 5 0,001 

Motivação 5,00 0 4/ 5 0,000 

Apresentação 5,00 1 4/ 5 0,000 

Interação e usabilidade 4,00 1 2/ 5 0,006 

Acessibilidade  4,00 1 2/ 5 0,002 

Reusabilidade 5,00 0 3/ 5 0,000 

Conformidade com normas 5,00 0 3/ 5 0,000 

Total 4,66    

Legenda: Legenda: 1Teste de normalidade dos dados Shapiro-Wilk. 

 

Os resultados do LORI apresentam a análise das médias atribuídas nas avaliações, 

indicando que todas as variáveis obtiveram escores médios altos de avaliação dos 

participantes, quanto a sua qualidade (4,66).  
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7 DISCUSSÃO 

 

Compreende-se que o desenvolvimento de melhores estratégias educativas proporcione 

a base necessária para o raciocínio diagnóstico em enfermagem, a partir da incorporação de 

pensamento crítico e  julgamento clínico (BLAND; TOPPING; WOOD, 2011). 

Revisão sistemática evidenciou a relevância da simulação clínica para dar suporte às 

habilidades de pensamento crítico no aluno de graduação em enfermagem (ADIB-

HAJBAGHERY; SHARIFI, 2016).  

Corroborando, autores comprovam exercícios de simulação como ferramentas que 

auxiliam no processo de desenvolvimento do pensamento crítico no aluno de graduação em 

enfermagem, e quanto mais rápida for a aproximação desse com problemas clínicos 

simulados, mais encorajados serão os alunos para o uso de suas habilidades de raciocínio 

(COLLN-APPLING; GIULIANO, 2016; BURREL, 2013).   

As simulações clínicas são vistas como excitantes ferramentas desenhadas para que o 

aluno desenvolva esquemas cognitivos por meio da incorporação de situações clínicas reais, 

em um ambiente seguro (PARKER; MYRICK, 2009).  

A relevância dos cenários simulados ocorre também frente a impossibilidade de expor o 

aluno a uma variedade de experiencias clínicas, as quais seriam essenciais para a aquisição de 

conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades diversas necessárias à formação 

(TANNER, 2006). 

O cenário é criado como uma oportunidade hipotética do estudante realizar o 

procedimento, participando ativamente de uma representação autêntica da realidade, capaz de 

integrar teoria e prática. Permite que o enfermeiro alcance o melhor desempenho clínico e 

consequentemente os melhores resultados em saúde.  

Dessa forma, os cenários clínicos simulados que compuseram a simulação clínica virtual 

proposta foram criados seguindo o referencial teórico da ABP, com as requeridas 

características: acessível ao nível de conhecimento do grupo; relevantes ao contexto 

profissional; descrição neutra do fenômeno em estudo; integração dos conteúdos básicos e 

clínicos; aprendizagem de número limitado de itens; e apresentação de pistas que ativem o 

conhecimento prévio do aluno (BORGES et al., 2014; CAPARA, 2001; SAKAI; LIMA, 

1996). 

Os objetivos dos cenários de simulação clínica foram traçados a partir da taxonomia de 

Bloom, em que de acordo com os domínios cognitivos da referida taxonomia, espera-se o 

alcance do domínio aplicação. Esse refere-se à habilidade do aluno em recolher e aplicar 
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informação em situações ou problemas concretos (BLOOM, 1956; FERRAZ; BELHOT, 

2010). Nesse contexto foram elencados verbos como: aplicar; praticar; demonstrar e 

empregar, todos relacionados ao processo cognitivo do raciocínio diagnóstico.  

A partir dessas características e visando a formação de redes semânticas com as pistas 

apresentadas, bem como estimular a curiosidade do aluno (MAMEDE, 2001), os cenários 

simulados foram formulados com base nos 11 padrões funcionais de saúde propostos por 

Marjorie Gordon (GORDON, 1994). 

A coleta de dados como etapa do processo de enfermagem reflete a avaliação e a 

evolução das necessidades de saúde do cliente. Os 11 padrões funcionais de saúde organizam 

esse processo, como um caminho facilitador para evoluções e diagnósticos de enfermagem, 

permitindo ao enfermeiro a identificação de padrões funcionais e não funcionais de saúde, em 

que os últimos se caracterizam como problemas de enfermagem (GORDON, 1994). 

A literatura ressalta o uso dos padrões funcionais de saúde para evidenciar os elementos 

disfuncionais apresentados pelo cliente e incorporá-los aos diagnósticos de enfermagem, 

especialmente quando empregado em estratégias educativas como a simulação clínica e os 

estudos de caso (KARADAG et al., 2016). Corroborando, autores aplicaram a coleta de dados 

sistematizada pelos 11 padrões funcionais de saúde em sistema eletrônico, o que favoreceu a 

inferência diagnóstica por enfermeiros (LIAO et al., 2015).   

Frente a isso, vê-se como vantagem a incorporação dos padrões funcionais de saúde 

como ferramenta para subsidiar a coleta de dados pelo aluno durante a simulação, 

fortalecendo a capacidade de organização do conhecimento clínico. Esses permitem uma 

correspondência estruturada para agrupamentos de diagnósticos de enfermagem (GORDON, 

1994).  

Ademais, os cenários clínicos simulados, pautados no processo de raciocínio 

diagnóstico, apresentaram como referencial o processo de raciocínio diagnóstico proposto por 

Gordon (1994), a partir dos agrupamentos esperados para cada um dos cenários. Ainda, foi 

possível propor as relações de causalidade entre os achados em cada agrupamento, para 

fortalecer o processo de raciocínio diagnóstico do futuro enfermeiro.  

Os diagnósticos de enfermagem para cada cenário foram inferidos tomando como base 

estudos de validação, os quais evidenciaram as características definidoras mais acuradas para 

representar o diagnóstico na clientela definida. A literatura destaca o uso de estudos de 

validação nesse processo, uma vez que pode facilitar a incorporação de uma prática baseada 

em evidências na formação (JERÔNIMO et al., 2018). Assim, vislumbra-se o estreitando das 
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relações entre a teoria e prática, consumindo a literatura produzida acerca do raciocínio 

diagnóstico. 

Frente à perspectiva construtivista dos cenários clínicos desenvolvidos e validados, 

autores (DABBAGH; BANNAN-RITLAND, 2005) destacam como vantagem tal perspectiva 

na simulação clínica para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que envolva o 

julgamento clínico e a resolução de problemas. Tais princípios se alinham frente a 

possibilidade do aluno construir suas próprias hipóteses e responder às suas próprias ações, 

com objetivos e metas traçados por esses, que culminará na reorganizar seu esquema 

cognitivo de forma ativa.   

Com vistas ao fortalecimento de uma linguagem padronizada na enfermagem, a presente 

intervenção educacional foi desenvolvida com base na taxonomia da NANDA-Internacional. 

Cenários clínicos simulados que apresentem como suporte uma organização taxonômica como 

a NANDA-Internacional possibilita a integração dessa no currículo de enfermagem.  

Vê-se como vantagem tal integração para o fortalecimento do processo de cuidar em 

enfermagem, uma vez que favorece resultados positivos em saúde, com maior articulação 

entre a padronização das demais etapas do processo de enfermagem (FREIRE et al., 2019). 

Ademais, a taxonomia da NANDA-I destaca-se por ser internacionalmente implementada 

(TASTAN et al., 2014). 

Propôs-se também para a hipermídia a priorização diagnóstica por meio das redes de 

raciocínio clínico. Apesar de complexas, as histórias dos clientes podem ser simplificadas 

dentro de assuntos chave, como propõe a rede de raciocínio clínico. Essa, ajunta pensamentos 

estratégicos capazes de analisar e sintetizar as relações funcionais entre as hipóteses 

diagnósticas e a atual condição de saúde do cliente (PSUT; HERMAN,1999). As adaptações 

realizadas nos cenários clínicos simulados foram essenciais para incorporar a rede de 

raciocínio clínico nesse processo, fortalecendo a etapa diagnóstica.   

A incorporação de elementos validados capazes de nortear o debriefing é outra 

ferramenta relevante nos cenários propostos. Compreendido como um processo de reflexão 

estruturado e guiado, o debriefing permite que o estudante compreenda ativamente sua 

performance cognitiva, afetiva ou psicomotora, caracterizado como momento essencial para o 

desenvolvimento de suas habilidades de julgamento clínico (SABEI; LASATER, 2016).  

A análise de especialistas em raciocínio diagnóstico ou simulação clínica foi 

fundamental para a confirmação e o refinamento do material preparado inicialmente. Dessa 

forma, os especialistas julgaram válidos os agrupamentos esperados, as relações de 
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causalidade entre eles, os diagnósticos de enfermagem a serem inferidos para cada cenário, 

bem como a priorização desses.  

Os itens foram avaliados pelos especialistas por meio de escala liket, como corrobora a 

literatura sobre a temática. A mensuração dos resultados por meio dos índices Kappa e IVC 

proporcionaram a análise quanto a concordância e relevância de cada item, aqueles que não 

alcançaram índices esperados foram reorganizados.  

Estudo que fez uso da etapa de análise por especialistas para o refinamento do cenário 

clínico simulado, contou com a mensuração do IVC, alcançando alta relevância dos itens 

avaliados pelos especialistas. Ressalta-se a etapa de análise por especialistas como 

fundamental para o aprimoramento da estratégia de ensino-aprendizagem (ANDRADE, 

2016).  

Outro estudo que validou o conteúdo de estratégia educativa envolvendo a ABP para o 

raciocínio de enfermagem encontrou resultados semelhantes, ao considerar IVC 0,90 como 

aceitável, realizando alterações quando o encontrado esteve inferior a isso (LIRA; LOPES, 

2011).  

Os especialistas que compuseram a análise no presente estudo apresentaram perfil 

feminino, provenientes do nordeste do Brasil, com faixa etária média de 30 anos e 8 anos de 

formação, com títulos de mestre e doutor. Em sua maioria atuam na docência, com grupo 

heterogêneo no desenvolvimento de estudos sobres estratégias e educativas e raciocínio 

diagnóstico. Tais características corroboram com o perfil evidenciado de especialistas na área 

em estudos semelhantes (ALVAREZ et al., 2018; LIRA, 2009; SOUSA, 2015) 

A avaliação da acurácia de cada diagnóstico de enfermagem empregado para os cenários 

clínicos simulados indica o julgamento dos especialistas quanto ao grau de relevância, 

especificidade e consistência das pistas existentes para o diagnóstico proposto (MATOS; 

CRUZ, 2009). Os diagnósticos propostos para os cinco cenários clínicos simulados 

apresentaram alta acurácia no presente estudo.  

Compreende-se como diagnóstico acurado aquele que reflete o real estado do cliente. 

Fazer uso de diagnósticos acurados reflete na seleção de intervenções verdadeiramente 

capazes de apresentar resultados positivos em saúde (MATOS; CRUZ, 2009).  

Estudos que avaliaram o grau de acurácia diagnóstica envolto ao processo de 

diagnosticar em enfermagem fizeram uso da escala EADE como forma de mensurar a 

acurácia diagnóstica (OLIVEIRA; SILVA, 2016; PERES; JENSEN; MARTINS, 2016). Dessa 

forma, os achados quanto ao grau de acurácia dos diagnósticos propostos fortalece os cenários 
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criados, uma vez que esses contém características que verdadeiramente indicam a ocorrência 

dos diagnósticos, minimizando as lacunas no processo de inferência diagnóstica pelos alunos.  

Assim, dispor de um método confiável e válido, capaz de mensurar o grau de acurácia 

dos diagnósticos de enfermagem em cenários clínicos simulados, traz consigo maior 

confiabilidade na utilização dessa como ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio 

diagnóstico em enfermagem.  

O desenvolvimento hipermídias configura-se uma realidade crescente no processo 

formativo, em especial na enfermagem. Autores definem a definem como mídias utilizada no 

processo de ensino-aprendizagem online, dentre elas os ambientes simulados (ALVAREZ et 

al., 2018).  

Na perspectiva do raciocínio diagnóstico, o desenvolvimento das habilidades 

necessárias é fundamental na formação em enfermagem, uma vez que erros diagnósticos 

incorrem de falta de interpretação, síntese ou julgamento das informações disponíveis. Assim, 

o desenvolvimento e a avaliação de estratégias educativas eficazes para o fortalecimento do 

raciocínio diagnóstico são essenciais (LAMANNA et al., 2019).    

Estudo que avaliou aspectos de estratégias educativas desenvolvidas para o ensino do 

raciocínio diagnóstico em enfermagem destaca a simulação virtual online. Dentre os pontos 

positivos levantados na literatura sobressai-se o menor investimento tecnológico e a alta 

eficiência, especialmente quando comparados à simuladores de pacientes humanos. A 

aplicação da simulação virtual fornece meio uniforme capaz de avaliar habilidades de 

raciocínio diagnóstico, bem como permite maior tempo para desenvolver o raciocínio do que 

em outras modalidades de simulação, além de permitir ao tutor fornecer feedback em tempo 

real e identificação das possíveis deficiências dos alunos (LAMANNA et al., 2019).     

A simulação clínica virtual associa a eficácia de uma estratégia pedagógica que 

contribui para a retenção de conhecimento, bem como proporciona aumento da satisfação do 

aluno nesse processo. Assim, os impactos da simulação clínica virtual refletem na construção 

de um ambiente educacional favorável ao desenvolvimento de competências clínicas, com 

vistas à segurança do paciente e qualidade dos cuidados em saúde (PADILHA et al., 2019).  

Dentre os elementos que compõem a hipermídia desenvolvido no presente estudo, esse 

possibilita ao aluno validar a informação com o cliente, em que o aluno recebe feedback 

imediato sobre os diagnósticos inferidos. Ademais, concluído o cenário simulado, o aluno 

encontra espaço dentro da hipermídia para escrever suas percepções acerca da simulação 

vivenciada, na aba debriefing.  
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A literatura corrobora ao evidenciar o desenvolvimento de simulações virtuais cujo 

produto tecnológico permita ao aluno comparar seu desempenho, recebendo feedback 

imediato, bem como seja possível incorporar as atividades de reflexão do aluno sobre a 

simulação desenvolvida (BRYANT; MILLER; HERDERSON, 2015; POSEL; MCGEE; 

FLEISZER, 2014).  

O momento do debriefing, na simulação clínica, é caracterizado pela possibilidade de 

reflexão e discussão frente ao cenário vivenciado, essencial para a consolidação da 

aprendizagem. Tal etapa proporciona o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do 

aluno acerca de suas atitudes, capaz de auto avaliar quanto suas tomadas de decisões e 

competências alcançadas. Dessa forma, é indispensável ao ensino simulado, uma vez que se 

configura o momento em que a aprendizagem torna-se significativa (DECKER et al., 2013; 

SOUZA et al., 2017; YARRIS et al., 2009).  

O debriefing estruturado é capaz de fornecer as melhores reflexões a partir das 

experiencias vivenciadas pelo aluno. Estruturá-lo com foco nas vivencias positivas e nos 

acertos é fundamental para o alcance da aprendizagem significativa. Focar apenas no erro 

aumenta as chances de transferência desse para a prática clínica real (DECKER et al., 2013).  

Nessa perspectiva, a hipermídia desenvolvido permite a inclusão das principais 

reflexões na aba debriefing, de forma estruturada e com ênfase nos acertos. A sequência 

empregada de pontos fortes; o que faria diferente; e observações sobre o cenário, são 

elementos que subsidiarão o debriefing presencial e em grupo. O tutor tem acesso às reflexões 

individuais, favorecendo o momento coletivo.  

A partir dos elementos evidenciados no presente estudo, pensados para compor 

hipermídia que suportasse o raciocínio diagnóstico, Posel, Mcgee e Fleiszer (2014) 

corroboram com esses ao levantar as principais dicas para dar suporte ao desenvolvimento do 

raciocínio clínico por meio do paciente virtual. Merecem destaque as seguintes: Aproveitar a 

flexibilidade do virtual; Enfatizar a importância da evidência na tomada de decisão clínica; 

Proporcionar oportunidades para praticar semântica clínica; Incluir feedback contínuo e 

imediato, avaliação auto e formativa; Fornecer oportunidades para aprender com erros; 

Incentivar a reflexão pós-caso.  

Concluída a execução da hipermídia pela equipe desenvolvedora, esse foi testado quanto 

a sua usabilidade. Fazer uso de um questionário padronizado e aceito pela comunidade 

científica para avaliar a usabilidade de uma hipermídia é essencial. A pouca usabilidade está 

relacionada à redução das possiblidades de se alcançarem resultados positivos na aplicação 

desse, bem como a baixa adoção desse (SOUSA; LOPEZ, 2017).  
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A escala SUS destaca-se por alcançar tais finalidades. A partir de revisão sistemática 

que objetivou o identificar questionários psicometricamente testados que medem a usabilidade 

de ferramentas eletrônicas em saúde e avaliar sua generalização, atributos de cobertura e 

qualidade, os autores indicam a escala SUS, destacando sua abrangência frente a 1.200 

publicações e tradução em oito idiomas (SOUSA; LOPEZ, 2017).  

A aplicação da escala SUS no presente estudo representou alta usabilidade da 

hipermídia desenvolvido. Esse foi avaliado por um grupo heterogêneo de usuários em 

potencial como alunos de graduação, pós-graduação e professores de enfermagem.  

A excelente usabilidade alcançada corrobora com o evidenciado no estudo de Sousa 

(2015), o qual identificou um valor para a escala SUS de 83,75, comprovando a boa 

usabilidade de software desenvolvido para apoiar o ensino-aprendizagem sobre diagnósticos 

de enfermagem. 

A partir da avaliação quanto a usabilidade da hipermídia, os itens: Acho que gostaria de 

usar este sistema com frequência; e Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar 

esse sistema rapidamente, receberam avaliação máxima. Tais resultados, bem como o 

refinamento desse por meio da percepção de potenciais usuários, proporcionou maior 

confiabilidade para que o mesmo fosse aplicado à clientela alvo.  

Revisão sistemática evidenciou como positivas as contribuições  das hipermídias na 

aprendizagem, compreendendo-as como uma promissora perspectiva ao ensino de enfermagem. 

Entretanto, atentam para a necessidade de novos estudos que testem os resultados das 

aplicações desenvolvidas, uma vez que muitos apresentam o enfoque de apenas relatar a 

experiência de uso da tecnologia, sem mensurar seu impacto (ALVAREZ et al., 2018).     

A eficácia da intervenção educacional proposta na presente tese foi avaliada por meio de 

momentos pré-teste e pós-teste dos grupos intervenção e controle. A avaliação inicial permitiu 

observar a homogeneidade dos grupos no que diz respeito aos dados sociodemográficos e 

formativos desses.  

As características da clientela do estudo relacionam-se às evidenciadas por outros 

estudos na mesma perspectiva. Jovens na faixa de 20 anos, com predomínio do sexo feminino, 

cursando períodos iniciais da graduação em enfermagem e que nunca trabalharam na área 

anteriormente. Tais similaridades indicam uma convergência no perfil de estudantes de 

enfermagem em vias de desenvolver a habilidade de raciocínio diagnóstico (ALVAREZ et al., 

2018; LAVOIE; COSSETTE; PEPIN, 2016; LIRA; LOPES, 2011; SOUSA, 2015).  

Os grupos intervenção e controle responderam ao instrumento pré-teste, em que foi 

utilizado um dos cenários clínicos desenvolvidos, mas de forma manual, permitindo mensurar 
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a habilidade de raciocínio diagnóstico inicial dos dois grupos. Percebeu-se homogeneidade 

entre os grupos na identificação dos sinais e sintomas, agrupamento, relação de causalidade 

entre esses, além dos indicadores diagnósticos, inferência diagnóstica, bem como priorização 

desses.  

No momento pré-teste ressalta-se a dificuldade na identificação do agrupamento que 

envolveu alterações cardiovasculares. Estudo que testou estratégia educativa para o ensino do 

sistema cardiovascular identificou grande dificuldade dos alunos de enfermagem com a 

temática no momento pré-teste (OLIVEIRA et al., 2017). Ademais, quando questionados 

acerca da coleta de dados, a ausculta destaca-se como maior fonte de dificuldades evidenciada 

por enfermeiros na prática clínica (TAKAHASHI et al., 2008). 

Tais resultados evidenciam uma das principais barreiras no desenvolvimento adequado 

do raciocínio diagnóstico, a dificuldade na coleta de dados precisa. Tannure (2012) corrobora 

apresentando a dificuldade na coleta de dados para a exatidão diagnóstica, em especial quando 

ocorre por meio manual.   

No momento da inferência diagnóstica, percebeu-se que em sua maioria os alunos 

conseguiram identificar os agrupamentos relacionados à excesso de líquidos e dificuldade em 

realizar atividades de vida diária, mas tiveram dificuldade em nomeá-los de acordo com a 

taxonomia da NANDA-Internacional. Ademais, ressalta-se a dificuldade na identificação de 

sinais e sintomas que subsidiem a inferência diagnóstica. Outro ponto que merece destaque na 

avaliação pré-teste é a dificuldade em realizar a priorização dos diagnósticos inferidos.  

Estudos anteriores que objetivaram avaliar intervenções educativas para o ensino do 

raciocínio diagnóstico corroboram com o presente achado, ressaltando a homogeneidade da 

amostra no momento pré-teste, mensurada por meio de casos clínicos, como índices de acerto 

baixos (LIRA; LOPES, 2011; SOUSA, 2015). 

Tal limitação na inferência diagnóstica é apresentada também na assistência. Takahashi 

et al. (2008) apresentam a etapa diagnóstica com maior número de dificuldades evidenciadas 

por enfermeiros na prática clínica (58,5%). Dentre os motivos que levam à esse percentual 

destacam-se a falta de conhecimento teórico, dificuldade em definir categorias diagnósticas e 

a falta de exercício prático (TAKAHASHI et al., 2008). 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias educativas 

que transformem o papel passivo do aluno no ensino em enfermagem. Esse processo está 

diretamente relacionado ao encorajamento e fortalecimento do pensamento crítico do futuro 

enfermeiro, o qual permitirá a transformação do conhecimento teórico em prática clínica 

(KARADAG et al., 2016).  
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A avaliação pós-teste no presente estudo permitiu comparar o desempenho dos grupos 

intervenção e controle. Evidenciou-se melhor desempenho na inferência diagnóstica, 

priorização, bem como na observação do maior número de indicadores diagnósticos pelo 

grupo intervenção. Entretanto, as diferenças entre os grupos não apresentaram estatística 

significante em todos os itens avaliados.   

Estudo de revisão sistemática indicou comportamento semelhante entre os estudos 

analisados, evidenciando que por mais que a simulação clínica apresente impacto positivo no 

pensamento crítico, metade dos estudos analisados não apresentou significância estatística, 

especialmente quando comparados com grupos controle (ADIB-HAJBAGHERY; SHARIFI, 

2016). 

Os itens que apresentaram significância estatística no momento pós-teste para o grupo 

intervenção foram: inferência diagnóstica, identificação de fatores relacionados, bem como a 

priorização diagnóstica. Tais resultados refletem a eficácia da simulação clínica virtual, 

associada à ABP, para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico em estudantes de 

enfermagem.  

Ademais, infere-se que o desempenho favorável do grupo controle no momento pós-

teste, em especial na organização das etapas mentais do raciocínio diagnóstico (agrupamento e 

relações de causalidade) reflete a relevância da sequência construída para a execução do 

processo de raciocínio diagnóstico, com benefícios não só quando empregados na hipermídia.  

Tannure (2012) corrobora com tal perspectiva, uma vez que ao avaliar a execução do 

processo de enfermagem por meio de um software, comparando-o ao registro manual, 

evidenciou que ambos podem ser efetivos quando envolvem um processo de raciocínio 

correto por parte do enfermeiro. Entretanto, o software se destacará frente a maior precisão na 

execução do processo de enfermagem. 

Estudo experimental semelhante, com alunos de uma universidade de Portugal, 

evidenciou melhorias mais significativas no desenvolvimento do raciocínio clínico após a 

intervenção e 2 meses depois, além de níveis mais elevados de satisfação de aprendizagem. 

Indica que a simulação clínica virtual tem potencial melhora do raciocínio clínico em estágio 

inicial e também com o passar do tempo, além de favorecer a satisfação do aluno com o 

processo ensino-aprendizagem (PADILHA et al., 2019). 

Corroborando, autores avaliaram a autoconfiança e autoeficácia para o desenvolvimento 

do processo de enfermagem em dois grupos distintos. Os resultados apontam que as referidas 

características foram aumentadas tanto pela experiência clínica como pelas simulações que 

focalizaram o processo de enfermagem (KIMHI et al., 2016).  
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Tal dado reflete o caráter complementar da intervenção educacional proposta, uma vez 

que não objetiva substituir outras técnicas de ensino e sim somar-se a essas. O caráter semi-

presencial da intervenção proposta, capaz de abarcar as etapas da ABP, destaca-se como 

positivo no preenchimento de lacunas existentes no processo virtual. Frente a alunos que 

possuem diferentes perfis e característica para o aprendizado, a associação de um conjunto de 

melhores práticas de ensino e aprendizagem fornecido favorece esse processo (VERKUYL et 

al., 2017).  

Quanto à virtualidade envolta no raciocínio diagnóstico, a literatura demonstra o maior 

grau de acurácia diagnóstica de alunos de enfermagem quando submetidos à um sistema de 

apoio à decisão diagnóstica, por meio de software, quando comparados à inferência 

diagnóstica realizada de forma manual (PERES; JENSEN; MARTINS, 2016).  

Autores destacam o aumento do número de diagnósticos identificados quando utilizada 

a metodologia da simulação clínica, em comparação à utilização de estudos de caso. Ademais, 

corrobora com os achados do presente estudo quando ressalta a facilidade de identificação de 

problemas físicos, em detrimento dos problemas psicossociais, evidenciando a simulação 

como positiva na identificação desses (KARADAG et al., 2016). 

A literatura indica a efetividade de intervenções educacionais baseadas em simulação, 

especialmente no desenvolvimento do domínio psicomotor. Entretanto, é importante aplicar 

níveis e tipos de simulações direcionados aos objetivos que se pretende alcançar (KIM et al., 

2016). Quando se pretende o desenvolvimento de habilidades cognitivas, as simulações 

clínicas virtuais apresentam eficácia necessária.   

Scoping review acerca da simulação virtual no ensino do raciocínio diagnóstico 

evidenciou em seus resultados que essa modalidade de ensino simulado apresenta resultados 

no processo ensino aprendizagem comparáveis ou superiores à estudos que fizeram uso da 

simulação clínica realística, para o mesmo fim. Entre os anos de 2008 e 2015 a revisão 

evidenciou 4 estudos de enfermagem com esta finalidade. Resultados positivos como a 

satisfação e envolvimento dos alunos foram ressaltados (DUFF; MILLER; BRUCE, 2016).  

A possibilidade de criação de um ambiente virtual com realismo e enredo autêntico 

favorecem a simulação clínica virtual. Autores indicam tal experiência com resultados 

positivos para a aprendizagem e o aprimoramento do conhecimento por meio do 

envolvimento e a autoconfiança entre estudantes de enfermagem (VERKUYL; HUGHES, 

2019). 

Experimento comparou simulação clínica realística com a simulação clínica virtual nas 

perspectivas de aquisição de conhecimento, auto eficácia e satisfação. Evidenciou que a 
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aquisição de conhecimento foi simular em ambos os grupos, entretanto as características de 

auto eficácia e satisfação foram melhor observadas na simulação clínica virtual (VERKUYL 

et al., 2017).  

Tal perspectiva corrobora com os dados evidenciados no presente estudo quanto a 

satisfação dos alunos que executaram a intervenção. A interatividade presente na simulação 

clínica virtual apresenta características positivas relacionadas à avaliação da qualidade a 

hipermídia.  

Para este fim, o presente estudo fez uso no formulário LORI 2.0. Estudo avaliou a 

qualidade de uma hipermídia para o ensino em enfermagem por meio do formulário LORI 

2.0, evidenciando uma qualidade boa (4,27), com os itens apresentação do projeto e 

conformidade com as normas como os melhor avaliados pelos alunos (ALVARÉZ et al., 

2018).   

Assim, a hipermídia desenvolvido segue a boa qualidade evidenciada na literatura, com 

um índice 4,66. Todos os itens apresentaram boa qualidade, com destaque aos que 

apresentaram avaliação máxima: Qualidade do conteúdo; Alinhamento aos objetivos de 

aprendizagem; Motivação; Apresentação; Acessibilidade; Reusabilidade; e Conformidade 

com normas.  

Dessa forma, uma boa ferramenta de ensino deve apresentar tais características: a 

interface necessita ser de fácil manuseio, atraente, interativa e que possa contribuir para o 

enriquecimento do conhecimento de seu usuário. A literatura aponta que hipermídias quando 

bem avaliadas no que concerne à sua qualidade, resultam em satisfação pelo aluno quanto à 

utilidade, qualidade, apresentação e adequação de conteúdo (ALVARÉZ et al., 2018). 

Destarte, o processo de criação da simulação clínica virtual envolveu características 

capazes de ilustrar o processo mental envolto no raciocínio diagnóstico. A associação dessas 

em um ambiente interativo e atraente favoreceu sua aplicação. A utilização da hipermídia 

associada à elementos teóricos da ABP e simulação clínica permitiram a implementação da 

estratégia educativa de forma completa. Assim, os resultados positivos relacionados à eficácia 

da simulação clínica virtual favoreceram o processo de raciocínio diagnóstico em alunos de 

enfermagem.  

 

 

 

8 CONCLUSÃO 
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A partir dos resultados do presente estudo, confirma-se a tese de que a intervenção 

educacional fundamentada na simulação clínica virtual e na aprendizagem baseada em 

problemas é uma estratégia de ensino eficaz para fomentar o raciocínio diagnóstico de alunos 

de graduação em enfermagem.  

O desenvolvimento e avaliação junto à especialistas de cinco cenários clínicos 

simulados permitiram a estruturação da intervenção educacional.  

Os cenários elaborados visaram a incorporação de elementos fundamentais ao 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico. A possibilidade de fazer uso dos 11 padrões 

funcionais de saúde como norteador da coleta de dados, fundamenta o futuro enfermeiro para 

a estruturação dessa etapa do processo de enfermagem. A inclusão de elementos utilizados no 

processo de raciocínio diagnóstico de forma visual favorece o fortalecimento desse.  

Fazer uso de estudos de validação de enfermagem para a construção de cenários clínicos 

que visem simular o raciocínio diagnóstico em enfermagem é fundamental para o 

fortalecimento da enfermagem baseada em evidências. Além de proporcionar informações 

precisas para o ensino do raciocínio diagnóstico. Ademais, a adoção de uma estratégia de 

priorização para os diagnósticos de enfermagem elencados evidencia a consolidação do 

processo de raciocínio. 

Os cenários foram avaliados quanto a concordância entre os juízes. O grau de acurácia 

de cada diagnóstico elencado para compor os cenários foram avaliados pelos especialistas. 

Houve concordância entre os especialistas quanto a adequação dos cenários para compor a 

hipermídia Enfermeiro diagnosticador, assim como os diagnósticos de enfermagem 

apresentaram alto grau de acurácia entre esses.  

A incorporação desse conhecimento desenvolvido na elaboração de uma hipermídia 

capaz de abarcar a simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto, fundamentada na aprendizagem baseada em problemas, contemplou a 

terceira etapa do presente estudo.  

Produzir tecnologia educacional para o aluno de graduação em enfermagem revela o 

favorecimento do momento tecnológico e do novo perfil de aluno em formação. Vislumbra-se 

o fornecimento de um ambiente atrativo, interativo e dinâmico para o processo ensino-

aprendizagem como fundamental, especialmente para o alcance de habilidades cognitivas.  

Apesar de dispendioso em custos operacionais e financeiros, a hipermídia configura-se 

como tecnologia de baixo custo quando comparada à simulação clínica realística, frente a sua 

maior capacidade de abrangência.  
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Dessa forma, foi desenvolvido a hipermídia – Enfermeiro diagnosticador, contemplado 

nas plataformas android e IOS. O mesmo foi planejado para os objetivos de aprendizagem 

traçados, com momentos virtuais e presenciais. O aluno é capaz de acessar cada cenário 

simulado, sob a orientação do tutor, e realizar cada uma das etapas presentes no sistema, 

simulando o raciocínio diagnóstico e refletindo sobre esse processo com a inserção de 

informações que subsidiam o debriefing.  

A hipermídia Enfermeiro diagnosticador teve ainda sua usabilidade testada por 

estudantes de graduação, pós-graduação, enfermeiros da prática clínica e professores do curso 

de graduação em enfermagem. As diferentes necessidades foram evidenciadas e realizaram-se 

as modificações nesse, com vistas à seu público-alvo, o qual considerou alta usabilidade para 

a hipermídia.  

A etapa experimental proporcionou a confirmação da eficácia da intervenção 

educacional viabilizada por meio da hipermídia Enfermeiro diagnosticador. Os grupos 

intervenção e controle apresentaram características comuns no momento pré-teste frente à 

caracterização sociodemográfica, formativa, bem como na mensuração do desfecho de 

interesse, a capacidade de raciocínio diagnóstico de ambos os grupos.  

Os alunos randomizados pertencentes ao grupo intervenção foram submetidos à 

intervenção educacional sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem, com momentos 

presenciais e virtuais, vivenciando três cenários clínicos simulados.  

Por fim, comparou-se o desempenho pós-teste de ambos os grupos, com resultados 

relevantes frente à inferência diagnóstica, identificação de fatores relacionados, bem como a 

priorização dos diagnósticos de enfermagem pelo grupo intervenção. Tais resultados refletem 

a eficácia da intervenção educacional desenvolvido para o presente estudo.  

A avaliação da qualidade da hipermídia merece destaque. Foram avaliados os itens: 

qualidade do conteúdo; alinhamento aos objetivos de aprendizagem; feedback e adaptação; 

motivação; apresentação; interação e usabilidade; acessibilidade; reusabilidade e 

conformidade com normas. Os alunos classificaram todos os itens com qualidade média à 

alta.  

Destarte, espera-se que os resultados do presente estudo alcancem o processo 

formativo, contribuindo para um ensino inovador e estimulante, capaz de proporcionar 

participação ativa do aluno de enfermagem para o desenvolvimento do raciocínio 

diagnóstico necessário à sua formação.  

Ademais, as características virtuais e presenciais que compõe a intervenção 

educacional fortalece a presença do tutor no processo ensino-aprendizagen, 
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proporcionando etapas para subsidiar a condução do docente no processo de raciocínio 

diagnóstico em enfermagem.  

Almeja-se ainda avançar no estado da arte no que concernem às tecnologias 

educacionais para dar suporte ao raciocínio diagnóstico em enfermagem. Vislumbra-se a 

formação de enfermeiros capazes de raciocinar clinicamente, fazendo uso de elementos da 

matriz disciplinar da enfermagem, com vistas ao cuidado seguro e resultados positivos em 

saúde, bem como ao fortalecimento da enfermagem enquanto ciência.  

Evidenciam-se como limitadores do presente estudo as seguintes situações: Estudo 

incluiu um pequeno tamanho amostral de uma única instituição de ensino superior, que limita 

a generalização dos resultados apresentados. Algumas solicitações dos especialistas não 

puderam ser seguidas pois não existiam indicadores diagnósticos presentes na NANDA-I, 

reafirmando a constante necessidade de refinamento da taxonomia.  

Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos, com maior tamanho amostral 

capazes de abarcar maior número de instituições formadoras. Ademais, sugere-se repetidas 

aplicações que possam avaliar o impacto da simulação clínica virtual, mensurando o efeito 

dessa na inferência diagnóstica também à longo prazo.   
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE ESPECIALISTAS 

 

Prezado(a) especialista,   

Eu, Jéssica Dantas de Sá Tinôco, doutoranda do Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora Doutora Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, estou desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”. 

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 
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diagnóstico na saúde do adulto.  

Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração na condição de especialista do 

estudo. Os especialistas foram selecionados a partir da plataforma lattes, quanto sua 
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diagnóstico.  

Caso aceite participar do estudo, enviarei, posteriormente, as informações gerais acerca 

do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Você receberá ainda por e-

mail os cinco cenários a serem analisados, a partir de um instrumento que facilitará tal 

mensuração.  

Desde já agradeço sua fundamental contribuição no engrandecimento deste trabalho. 
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Prof. ª Dr. ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 

 

_________________________________________________________________ 

Doutoranda Jéssica Dantas de Sá Tinôco 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - 

especialistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Eficácia da simulação clínica 

virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, que tem como 

pesquisador responsável a aluna de pós-graduação em Enfermagem, Jéssica Dantas de Sá 

Tinôco, sob orientação da Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 

A motivação para a realização do presente estudo se dá pela necessidade de 

fortalecimento do raciocínio diagnóstico pelo profissional enfermeiro, assim, acredita-se que 

uma estratégia de ensino inovadora e atrativa possa promover maior aproximação do discente 

em enfermagem com sua futura prática profissional a partir do fortalecimento do raciocínio 

diagnóstico na saúde do adulto.  

Caso decida participar, você estará na condição de especialista do estudo, e receberá por 

e-mail um instrumento para análise dos cenários clínicos simulados desenvolvidos pela 

pesquisadora para serem utilizados na simulação clínica virtual.     

O estudo oferece riscos mínimos aos participantes, com possibilidade de cansaço 

mental, o qual será prevenido com prazo de 30 dias para retorno do instrumento ao 

pesquisador.    

 ___________________________________(rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1/3 
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Você terá como benefícios do estudo a contribuição para o fortalecimento da formação 

de futuros enfermeiros, a partir da sua opinião quanto os cenários a serem utilizados em uma 

estratégia de ensino inovadora.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: Jéssica 

Dantas de Sá Tinôco. Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, 

Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 3215-3857. E-mail: 

jessica.dantas.sa@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados 

pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Jéssica Dantas de Sá Tinôco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal,____ de _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Eficácia da simulação clínica virtual 

sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal,____ de _________201__. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

3/3 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO ESPECIALISTAS 
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE TESTADORES 

 

Prezado(a) especialista,   

 

Eu, Jéssica Dantas de Sá Tinôco, doutoranda do Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora Doutora Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, estou desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”. 

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 

A motivação para a realização do presente estudo se dá pela necessidade de 

fortalecimento do raciocínio diagnóstico pelo profissional enfermeiro, assim, acredita-se que 

uma estratégia de ensino inovadora e atrativa possa promover maior aproximação do discente 

em enfermagem com sua futura prática profissional a partir do fortalecimento do raciocínio 

diagnóstico na saúde do adulto.  

Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração na condição de testador na 

hipermídia desenvolvida no presente estudo.  

Sua participação ocorrerá a partir da utilização da hipermídia e posterior medição da 

usabilidade do mesmo. Assim, será necessário um encontro de 3 horas, o qual ocorrerá no 

Instituto Metrópole Digital.  

Caso aceite participar do estudo, enviarei, posteriormente, as informações gerais acerca 

do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Desde já agradeço sua fundamental contribuição no engrandecimento deste trabalho. 

_________________________________________________________________ 

Prof. ª Dr. ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 

 

_________________________________________________________________ 

Doutoranda Jéssica Dantas de Sá Tinôco 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

testadores 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Eficácia da simulação clínica 

virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, que tem como 

pesquisador responsável a aluna de pós-graduação em Enfermagem, Jéssica Dantas de Sá 

Tinôco, sob orientação da Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 

A motivação para a realização do presente estudo se dá pela necessidade de 

fortalecimento do raciocínio diagnóstico pelo profissional enfermeiro, assim, acredita-se que 

uma estratégia de ensino inovadora e atrativa possa promover maior aproximação do discente 

em enfermagem com sua futura prática profissional a partir do fortalecimento do raciocínio 

diagnóstico na saúde do adulto.  

Caso decida participar, você estará na condição de testador do hipermídia desenvolvido. 

Assim, participará de um encontro de 3 horas de duração no qual deverá testar todas as 

funcionalidades da hipermídia proposta no estudo.   

O estudo oferece riscos mínimos aos participantes, com possibilidade de cansaço 

mental, o qual será prevenido com encontros curtos e intervalos de 15 minutos por encontro.    

 __________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Você terá como benefícios do estudo o aprimoramento dos conhecimentos acerca do 

raciocínio diagnóstico e de estratégias de ensino inovadoras, bem como contribuirá para o 

fortalecimento da formação de futuros enfermeiros.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: Jéssica 

Dantas de Sá Tinôco. Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, 

Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 3215-3857. E-mail: 

jessica.dantas.sa@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados 

pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Jéssica Dantas de Sá Tinôco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal,____ de _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Eficácia da simulação clínica virtual 

sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal,____ de _________201__. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

3/3 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE F – TUTORIAL PARA APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO EDUCACIONAL 

 

A intervenção educacional apoiada pela hipermídia Enfermeiro diagnosticador tem por 

objetivo fomentar o raciocínio diagnóstico em Enfermagem. Fundamentada na Aprendizagem 

Baseada em Problemas e nas etapas da simulação clínica, a intervenção educacional contará 

com momentos virtuais e presenciais e um professor na função de tutor. 

O acesso a hipermídia Enfermeiro diagnosticador se dará por meio do seguinte acesso:  

Login: enfermeirodiagnosticador 

Senha: enfermeirodiagnosticador 

O tutor e o aluno terão aceso às mesmas telas, os momentos presenciais permitirão ao 

tutor acompanhar as respostas dos alunos gravadas em seus próprios smartfones.  

As seguintes etapas deverão ser seguidas com o objetivo de contemplar a intervenção 

educacional:  

 

1-Driefing: Nesse momento o tutor irá explicar a funcionalidade da hipermídia 

Enfermeiro diagnosticador. Os alunos farão o download dessa, acessando as instruções 

para uso.  

2-Prática clínica simulada: Os alunos serão orientados a adentrar no primeiro cenário e, 

na função de enfermeiros, coletar dados acerca da história clínica do cliente. Os dados 

coletados deverão ser organizados na tela Sala de prescrição – aba Anotações.  

a.Os alunos deverão agrupar as alterações observadas, nomeando os agrupamentos 

e evidenciando a relação de causa e consequência observada dentre os sinais e 

sintomas que caracterizam o agrupamento. O momento da prática clínica 

simulada poderá ocorrer de forma não presencial.  

3-Segundo encontro: De forma presencial os pequenos grupos levantarão as hipóteses 

diagnósticas, frente ao raciocínio inicial na tela anotação. A partir das hipóteses 

levantadas, serão traçados os objetivos de aprendizagem para a conclusão do referido 

cenário. A escolha dos objetivos de aprendizagem deverá ser guiada pelo tutor.  

4-Estudo individual: Traçados os objetivos de aprendizagem os alunos serão 

encaminhados para o momento de ensino individual. O tutor deverá fornecer 

referencias relevantes para apoiar o alcance dos objetivos de aprendizagem traçados. O 

momento do estudo individual poderá ocorrer de forma não presencial. 

5-Diagnóstico de enfermagem: Alcançado o estudo individual, os alunos devem ser 

orientados a inferir os diagnósticos de enfermagem para o cenário proposto. A 
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hipermídia Enfermeiro diagnosticador permitirá a inserção do rótulo diagnóstico, dos 

indicadores diagnósticos relativos a esse, bem como o aluno deverá organizar os 

diagnósticos inferidos por meio da priorização desses.  

a.Posteriormente, o aluno enviará a resposta e receberá o feedback imediato acerca 

dos diagnósticos planejados para o cenário. Essa etapa poderá ocorrer de forma 

virtual.  

6-Debriefing: Concluída a prática clínica simulada, os alunos serão orientados a relatar 

sua experiência na tela Debriefing, a qual apresenta-se de forma estruturada em: 

Pontos fortes; O que faria diferente; e Observações sobre o cenário. Esses 

apontamentos subsidiarão o momento do debriefing que ocorrerá de forma presencial, 

guiada pelo tutor, em que o aluno poderá fundamentar seu raciocínio diagnóstico e 

discutir acerca do feedback recebido, a partir dos comentários pontuados na 

hipermídia.  

 

As mesmas etapas podem ser seguidas para cada um dos cenários propostos.  
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APÊNDICE G – CARTA CONVITE ALUNOS 

 

Prezado(a) aluno,   

 

Eu, Jéssica Dantas de Sá Tinôco, doutoranda do Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora Doutora Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, estou desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”. 

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 

A motivação para a realização do presente estudo se dá pela necessidade de 

fortalecimento do raciocínio diagnóstico pelo profissional enfermeiro, assim, acredita-se que 

uma estratégia de ensino inovadora e atrativa possa promover maior aproximação do discente 

em enfermagem com sua futura prática profissional a partir do fortalecimento do raciocínio 

diagnóstico na saúde do adulto.  

Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração na condição de participante do 

estudo. Assim, te convido para um curso de extensão sobre raciocínio diagnóstico, a ser 

desenvolvido em oito encontros. Inicialmente ocorrerá um momento pré-teste com duração 

média de 30 minutos. Os encontros subsequentes terão duração de 2 horas cada. E o último 

encontro constará com a aplicação de pós-teste com duração também de 30 minutos.   

Caso aceite participar do estudo, enviarei, posteriormente, as informações gerais acerca 

do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Desde já agradeço sua fundamental contribuição no engrandecimento deste trabalho. 

_________________________________________________________________ 

Prof. ª Dr. ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 

 

_________________________________________________________________ 

Doutoranda Jéssica Dantas de Sá Tinôco 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - 

alunos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Eficácia da simulação clínica 

virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, que tem como 

pesquisador responsável a aluna de pós-graduação em Enfermagem, Jéssica Dantas de Sá 

Tinôco, sob orientação da Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira.  

Esta pesquisa pretende avaliar a eficácia da simulação clínica virtual baseada na 

Aprendizagem Baseada em Problemas como estratégia educativa para o raciocínio 

diagnóstico em Enfermagem na saúde do adulto. 

A motivação para a realização do presente estudo se dá pela necessidade de 

fortalecimento do raciocínio diagnóstico pelo profissional enfermeiro, assim, acredita-se que 

uma estratégia de ensino inovadora e atrativa possa promover maior aproximação do discente 

em enfermagem com sua futura prática profissional a partir do fortalecimento do raciocínio 

diagnóstico na saúde do adulto.  

Caso decida participar, você participará de oito encontros contabilizados para o curso de 

extensão. Inicialmente ocorrerá um momento pré-teste com duração média de 30 minutos. Os 

encontros subsequentes terão duração de 2 horas cada. E o último encontro constará com a 

aplicação de pós-teste com duração também de 30 minutos.   

O estudo oferece riscos mínimos aos participantes, com possibilidade de cansaço 

mental, o qual será prevenido com encontros curtos e intervalos de 15 minutos por encontro.    

 __________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1/3 
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Você terá como benefícios do estudo o aperfeiçoamento de conhecimentos sobre 

raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto, contribuindo dessa maneira para 

sua formação enquanto futuro enfermeiro.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: Jéssica 

Dantas de Sá Tinôco. Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, 

Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 3215-3857. E-mail: 

jessica.dantas.sa@hotmail.com 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados 

pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Jéssica Dantas de Sá Tinôco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na 

saúde do adulto”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal,____ de _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Eficácia da simulação clínica virtual 

sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do adulto”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal,____ de _________201__. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

3/3 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO PRÉ-TESTE EXPERIMENTO 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

1) IDENTIFICAÇÃO Número:  

1.1 Nome (iniciais): 1.2 Idade(anos): 

1.3 Sexo:   1.(   ) 

Feminino   

2. (   )Masculino 

1.4 Estado civil: 1.(   ) Com 

companheiro   

2. (   )Sem companheiro 

1.5 Renda familiar (Salários Mínimos): 1.9 Com quantas pessoas vive? 

1.6 Procedência:   1.(   ) 

Capital/RN    

2. (   )Interior/RN   3. (   ) Outros: 

1.7 Realizou ensino médio 1. (  ) Escola 

pública 

2. (   ) Escola privada 

1.8 Ano de ingresso na graduação em enfermagem:  

1.9 Já concluiu ou iniciou algum curso de nível superior e/ou técnico? 1. (   ) Sim  2. (   ) Não.  

Se sim, qual?_____________________________________________________________________ 

1.10 Faz parte de algum grupo de pesquisa 1. (   ) Sim  2. (   ) Não.  

Se sim, qual?_______________________________________________________________ 

1.11 Trabalha? 1. (  ) Sim    2. (  ) Não.  

Se sim, qual ocupação?___________________________________________________ 

1.12 Já cursou a disciplina de semiologia e semiotécnica anteriormente? 1. (   ) Sim  2. (   ) Não. 

2) RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO 

Você é enfermeiro da UTI cardiológica do hospital universitário Marjory Gordon e recebeu no turno da 

manhã o paciente F. J. T., 60 anos, com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca congestiva 

descompensada. Você deverá realizar a etapa diagnóstica do Processo de Enfermagem com ele. 

Diálogos 

Enfermeiro – Olá senhor Fernando, irei examinar o senhor e fazer algumas perguntas sobre sua saúde, 

tudo bem? 

Paciente – Tudo bem, obrigada.  

Padrões funcionais de   
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saúde 

Padrão funcional 

percepção/gestão da saúde 

Enfermeiro – O que o levou a procurar o hospital? 

Paciente – Bom, estava me sentindo muito cansado, sem 

disposição para nada, me sentia fraco. Na última noite não consegui 

dormir nada, sem poder respirar. Então achei melhor vir na emergência. 

De lá me mandaram internar aqui.  

Enfermeiro – E o senhor conhece seu estado de saúde? 

Paciente – Sim, sei que tenho esse problema no coração e por 

conta disso tenho que ter muitos cuidados, mas ultimamente me 

descuidei e por isso estou assim.   

Padrão funcional nutricional/ 

metabólico 

Enfermeiro – Como está sua dieta? 

Paciente – Não muito bem, principalmente em relação à água, 

estou tomando muito mais do que deveria. O médico me explicou que 

por conta do meu problema no coração não devo tomar muito líquido. 

Minhas pernas estão muito inchadas, sei que tenho que beber menos 

água, mas nesse calor é difícil.  

Padrão funcional eliminação  Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional atividade e 

exercício 

Enfermeiro – Quanto a fraqueza que o senhor relatou, poderia me 

dizer melhor como se sente? 

Paciente – Como falei, me sinto fraco para fazer qualquer coisa. Se 

vou à cozinha já sinto um cansaço. Uma dificuldade de respirar por 

qualquer coisa que faça de maior esforço, isso me preocupou bastante. 

Sei que meu coração tem problema e não consegue levar o oxigênio que 

eu preciso, mas isso ficou ainda pior.  Cheguei tão fraco na urgência 

ontem, só de andar do carro para lá, que me trouxeram logo aqui para a 

UTI.  

Padrão funcional cognição e 

percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e 

repouso  

Enfermeiro – E qual o motivo que te levou a não dormir à noite? 

Paciente – Primeiro eu respiro bem melhor em pé, quando me 

deito tenho muita dificuldade para respirar. E essa noite ficou ainda pior, 

pois adormeci e acordei num pulo para sentar e conseguir respirar. 
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Depois disso fiquei com medo de me deitar e morrer sem respirar.  

Padrão funcional 

autopercepção e autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis e 

relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sexualidade 

e reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional tolerância 

ao estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Dados do prontuário 

 Nome: Fernando José Torres. 

Idade: 60 anos.  

Profissão: Motorista.  

Diagnóstico médico: Insuficiência cardíaca congestiva 

descompensada. 

Pressão arterial: 180x110 mmHg; 

Frequência cardíaca: 130 bpm. 

Saturação O2: 93%; 

Exames complementares 

 

Radiografia de tórax: líquidos nos vasos pulmonares. 

Eletrocardiograma: Alterações evidentes – fibrilação atrial e 

arritmias.  

Quando em exercício de baixa intensidade – frequência cardíaca 

alterada.  

Contratilidade alterada. 

Pós-carga alterada. 

Pressão venosa central elevada. 

Dados exame físico Palpação:  

- pulso radial filiforme;  

- tempo de reenchimento capilar maior que 5 segundos;  

- edema nos membros inferiores 4/++++;  

- reflexo hepatojugular positivo.  

Ausculta cardíaca: Bulhas normofonéticas em 2T, frequência 

cardíaca de 130 bpm.   
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Ausculta pulmonar: Murmúrios vesiculares presentes. Presença 

de ruídos adventícios (creptos em bases D e E).   

AGRUPAMENTOS 

Após a leitura dos diálogos, destaque as informações que estão alteradas no paciente e agrupe as 

convergentes, nomeando cada agrupamento. 

Agrupamento 1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento 2 –  

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento 3 -   

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ACHADOS 

Agora relacione os seus achados, indicando as informações que estão causando o agrupamento e aquelas 

que são consequência dele, caracterizando a ocorrência do problema, para cada agrupamento proposto.  

Agrupamento 1-  

 

 

 

Causas 

 

 

Consequências  
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Agrupamento 2 –  

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

Consequências  

 

Agrupamento 3 -  Causas 

 

 

Consequências  

 

 

 

 

INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA 

Nesse momento você deverá escrever na integra os diagnósticos inferidos, de acordo com a NANDA-

Internacional. 

Diagnóstico 1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 2 - 
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Diagnóstico 3 -   

 

 

 

 

 

 

PRIORIZAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS 

Enumere cada diagnóstico de Enfermagem por você inferido a partir de sua ordem de prioridade, sendo o 

mais importante o número 1, e assim sucessivamente. 

1-______________________________________________________________ 

2-______________________________________________________________ 

3-______________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – INSTRUMENTO PÓS-TESTE EXPERIMETO 

 

1) IDENTIFICAÇÃO Número:  

1.1 Nome (iniciais): 1.2 Idade(anos): 

2) RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO 

Você é enfermeiro da enfermaria clínicao do hospital universitário Marjory Gordon e tem em seu plantão o 

paciente AR, 63 anos, no 15º dia de internação hospitalar, após sofrer um Acidente Vascular Encefálico. Você 

deverá realizar a etapa diagnóstica do Processo de Enfermagem com ele. 

Diálogos 

Enfermeiro – Bom dia senhor Armando, sou enfermeira do setor e irei te avaliar.  

Paciente – Tudo bem, obrigada. 

Padrões funcionais de saúde   

Padrão funcional percepção/gestão 

da saúde 

Enfermeiro – Me conte um pouco sobre seu estado de saúde? 

Paciente – Bom, sofri um AVE isquêmico há 15 dias e me trouxeram 

para cá. Passei dias bem ruins na UTI e há três dias retiraram aquele tubo 

que estava me ajudando a respirar e vim aqui pra enfermaria.  

Padrão funcional nutricional/ 

metabólico 

Enfermeiro – E como está sua alimentação? 

Paciente – Não me sinto confortável, não consigo engolir a comida 

direito. Depois que tiraram o tubo machucou minha garganta, e também 

estou com dificuldade de movimentar a boca por conta do AVE. Ai por 

conta disso fico engasgando antes de engolir a comida, começo logo com 

uma tosse e sinto que fica voltando a comida pelo nariz.   

Padrão funcional eliminação Enfermeiro – Como estão suas eliminações? 

Paciente – Está tudo dentro do normal. 

Enfermeiro – E sobre sua pele, o senhor tem alguma história anterior de 

lesão por pressão? 

Paciente – Infelizmente sim, no primeiro AVE que sofri, por ter perdido 

parte dos movimentos das pernas, ficava muito tempo deitado, e abriu 

uma lesão dessas. Demorou muito para sarar. Minha filha já está nervosa, 

com receio que eu tenha novamente alguma lesão. Já estou aqui há 15 

dias, e como não sinto minhas pernas, o tempo todo eles precisam mexer 

comigo, para trocar os lençóis, frauda, dar banho, daí a pele já está mais 

ressecada e me falaram que estava quente também.   
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Padrão funcional atividade e 

exercício 

Enfermeiro – Como está se sentindo após a retirada do tubo? 

Paciente – Não me sinto bem, sinto uma dificuldade para conseguir 

respirar, como se não tivesse força para puxar o ar, ai fico forçando 

muito e canso. Fico muito apreensivo com essa falta de ar, é uma 

sensação muito ruim.   

Padrão funcional cognição e 

percepção  

Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional sono e repouso  Padrão de saúde funcionante 

 

Padrão funcional autopercepção e 

autoconceito   

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional papeis e 

relacionamentos  

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional sexualidade e 

reprodução 

Padrão de saúde funcionante 

Padrão funcional tolerância ao 

estresse 

Padrão de saúde funcionante 

Dados do prontuário 

 Nome: Armando Ribeiro. 

Idade: 63 anos.  

Profissão: Aposentado.  

Diagnóstico médico: Acidente vascular encefálico isquêmico. 

Exames complementares:  

Saturação arterial de oxigênio diminuída.  

Monitor cardíaco  

Pressão arterial: 120x80mmHg 

Pulso: 110 bpm.  

Frequência respiratória: 10 mrpm.  

Saturação: 90% 

Dados exame físico Inspeção:  

Uso da musculatura acessória respiratória; cianose periférica. 

Frequência respiratória: 10 mrpm.  

Palpação 

Reflexo do vômito diminuído.  

Ausculta cardíaca 

Frequência cardíaca de 110 bpm.   
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AGRUPAMENTOS 

Após a leitura dos diálogos, destaque as informações que estão alteradas no paciente e agrupe as convergentes, 

nomeando cada agrupamento. 

Agrupamento 1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento 2 –  

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento 3 -   

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ACHADOS 

Agora relacione os seus achados, indicando as informações que estão causando o agrupamento e aquelas 

que são consequência dele, caracterizando a ocorrência do problema, para cada agrupamento proposto.  

Agrupamento 1-  

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

Consequências  

 

Agrupamento 2 –  

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

Consequências  

 

Agrupamento 3 -  Causas 

 

 

Consequências  

 

 

 

 

INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA 



 
 

188 
 

 

Nesse momento você deverá escrever na integra os diagnósticos inferidos, de acordo com a NANDA-

Internacional. 

Diagnóstico 1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 2 - 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 3 -   

 

 

 

 

 

 

PRIORIZAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS 

Enumere cada diagnóstico de Enfermagem por você inferido a partir de sua ordem de prioridade, sendo o mais 

importante o número 1, e assim sucessivamente. 

4-______________________________________________________________ 

5-______________________________________________________________ 

6-______________________________________________________________ 
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APÊNCIDE K – CARTA DE ANUÊNCIA DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970.  

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em 

enfermagem na saúde do adulto”  coordenada pela doutoranda Jéssica Dantas de Sá Tinôco, 

sob orientação da Prof. ª Dr. ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, concordo em autorizar a 

realização da simulação clínica virtual com a participação de professores e alunos no 

laboratório de informática do departamento de enfermagem da UFRN, juntamente com a 

utilização do wifi, mesas e cadeiras nesta Instituição que represento. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição proponente do 

presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia 

de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um 

Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS e suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Natal ____/_____/_________ 

 

 

______________________________________________________________ 

Hylarina Maria Montenegro Diniz Silva 

Chefe do Departamento de Enfermagem 
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APÊNDICE L - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PESQUISADORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970.  

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Mediante este termo eu, Jéssica Dantas de Sá Tinôco e minha orientadora Profª Drª Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os dados 

coletados no setor de enfermagem que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa 

Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem na saúde do 

adulto, durante e após a conclusão da mesma. 

Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão. 

Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Nata, ____/____/_____ 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

                ___________________________________________________________ 

Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 
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APÊNDICE M – DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DA COLETA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, Jéssica Dantas de Sá Tinôco, aluna do Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, declaro que a coleta de dados da 

pesquisa intitulada Eficácia da simulação clínica virtual sobre raciocínio diagnóstico em 

enfermagem na saúde do adulto, sob minha coordenação, não foi iniciada. 

 

 

Natal ____/____/_______. 

 

                   _____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXOS 
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ANEXO A - ESCALA DE ACURÁCIA DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM - EADE 

 

A EADE foi desenvolvida para estimar o grau com que uma afirmação diagnóstica tem 

sustentação num conjunto de informações clínicas escritas do paciente. Para o uso adequado 

da escala o avaliador deve estar suficientemente esclarecido sobre conceitos e termos 

envolvidos na escala. A aplicação da EADE requer que você analise cada diagnóstico 

formulado para o problema, com base nos dados fornecidos. 

Assim, os senhores irão julgar as respostas definidas para cada problema do estudo, 

analisando, por meio da EADE, o grau de acurácia dos diagnósticos selecionados como 

resposta, frente às informações fornecidas pelo problema.  

  

1. Orientações: 

 

A EADE tem 5 itens com respostas dicotômicas. Os itens 1 e 5 indicam se o diagnóstico 

deve ser pontuado. Os escores dos itens 2 a 4 permitem uma interpretação da acurácia. 

1 - Leia cuidadosamente o problema; 

2 - Responda cada item da EADE para cada problema, com base nos diagnósticos 

propostos; 

3 - Leia cada item e siga as orientações específicas; 

4 - Sempre que necessário, releia os dados do problema, bem como o material 

disponibilizado para direcionamento; 

5 - Use o Quadro de Respostas da EADE para documentar seu julgamento. 

 

Item 1 - Há pista(s) para o diagnóstico? Sim     Não 

 

Orientação: Considere a definição de pistas como manifestações dos pacientes 

apresentadas no problema que representam indícios, vestígios, sinais, indicações ou 

características de um diagnóstico de enfermagem. Se houver pelo menos uma pista para o 

diagnóstico, independente de sua relevância, especificidade e coerência, marque a resposta 

sim. Se a resposta for NÃO, os outros itens não se aplicam. Interrompa aqui a aplicação do 

EADE para esse problema. 

 

Item 2 - A relevância da(s) pista(s) existente(s) é: †Alta/Moderada     Baixa/Nula 
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Orientação: Considere a definição de relevância da pista como a propriedade de uma 

pista de ser importante como indicador de um diagnóstico de enfermagem, e indique o grau de 

relevância da(s) pista(s) existente(s). Se você julgar que há pista(s) nos dois graus de 

relevância, indique apenas o mais elevado Alta/Moderada). 

 

Item 3 - A especificidade da(s) pista(s) existente(s) é: † Alta/Moderada  Baixa/Nula 

 

Orientação: Considere a definição de especificidade da pista como a propriedade de uma 

pista de ser própria e distintiva de um diagnóstico de enfermagem, e indique o grau de 

especificidade da(s) pista(s) existente(s). Se você julgar que há pista(s) nos dois graus de 

especificidade, indique apenas o mais elevado (Alta/Moderada). 

 

Item 4 - A coerência da(s) pista(s) existente(s) é: †Alta/Moderada  †Baixa/Nula 

 

Orientação: Considere a definição de coerência da pista como a propriedade de uma 

pista de ser consistente com o conjunto das informações disponíveis, e indique o grau de 

coerência da(s) pista(s) existente(s). Se você julgar que há pista(s) nos dois graus de 

coerência, indique apenas o mais elevado (Alta/ Moderada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

195 
 

 

Sistema de pontuação das respostas 

Escores para os itens EADE 

Itens Definições Categoria

s 

Es

cores de 

acurácia 

1 Presença 

de pista 

Presença de manifestações dos 

pacientes que representam indícios, 

vestígios, sinais, ou  características de 

um diagnóstico de enfermagem. 

Sim 

Não 

Ne

nhum 

2 Relevânci

a de pista 

Propriedade de uma pista de ser 

importante como indicador de um 

diagnóstico de enfermagem. 

Alta/Mod

erada 

Baixa/Nul

a 

1 

0 

3 Especifici

dade da pista 

Propriedade de uma pista de ser 

própria e distintiva de outro 

diagnóstico de enfermagem.  

Alta/Mod

erada 

Baixa/Nul

a 

3.5 

0 

4 Coerência 

da pista 

Propriedade de uma pista de ser 

consistente com o conjunto das 

informações disponíveis 

Alta/Mod

erada 

Baixa/Nul

a 

8 

0 

 

Aplique os escores às respostas cada item e some todos os escores de cada diagnóstico. 

O escore total é interpretado da seguinte forma: 

 

Categorias de acurácia EADE 

Escore de 

acurácia 

Interpretação Categorias 

de acurácia 

0 Não há pistas que indiquem o diagnóstico em 

questão 

OU 

As pistas existentes têm baixa relevância, baixa 

especificidade e baixa coerência 

Nula 
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1 

3.5 

4.5 

A(s) pista(s) presente(s) nos dados de avaliação 

tem (têm) coerência baixa/nula com os dados da 

avaliação, mas há pista(s) altamente relevante(s) e/ou 

altamente específica(s) para o diagnóstico em questão 

Moderada 

8.0 

9.0 

11.5 

12.5 

 

A(s) pista(s) presente(s) nos dados de avaliação 

é (são) altamente coerente(s) com os dados da 

avaliação E/OU altamente relevante, E/OU 

altamente específicas para o diagnóstico em questão 

Alta 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS DIAGNÓSTICOS DA NANDA-

INTERNACIONAL 
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ANEXO C – ESCALA DE USABILIDADE SUS 

 

Prezados testadores, a usabilidade da hipermídia proposto no presente estudo será 

testada por meio do questionário System Usability Scale (SUS).  

O SUS é composto por dez afirmações em escala de 5 pontos para que os participantes 

avaliem seu nível de concordância com o sistema. Assim, os senhores terão a oportunidade de 

utilizar a hipermídia, fazendo uso de todas as suas funcionalidades para posterior avaliação.  

 

 Disc

ordo 

totalmente 

 

Dis

cordo 

 

N

eutro 

 

Con

cordo 

Conc

ordo 

totalmente 

 1 2 3 4 5 

1. Acho que 

gostaria de usar este 

sistema com freqüência. 

     

2. Achei o sistema 

desnecessariamente 

complexo. 

     

 1 2 3 4 5 

3. Achei o sistema 

fácil de usar. 

     

 1 2 3 4 5 

4. Achei que seria 

necessário o apoio de um 

técnico para poder usar 

este sistema. 

     

 1 2 3 4 5 

5. As funções deste 

sistema estavam bem 

integradas. 

     

 1 2 3 4 5 

6. Achei este 

sistema muito 
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inconsistente. 

 1 2 3 4 5 

7. Imagino que a 

maioria das pessoas 

aprenderiam a usar este 

sistema rapidamente. 

     

 1 2 3 4 5 

8. Achei o sistema 

muito complicado de 

     

 1 2 3 4 5 

9. Eu me senti 

muito confiante com o 

     

 1 2 3 4 5 

10. Eu preciso 

aprender um monte de 

coisas antes de continuar 

usando este sistema. 
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ANEXO D - INSTRUMENTO LORI 2.0  

 

Prezado aluno,  

O presente questionário é baseado no instrumento Learning Object Review Instrument 

(LORI), que se encontra em sua versão 2.0. O LORI 2.0 foi desenvolvido com vistas ao 

ensino por hipermídias, apresentando com o objetivo mensurar a qualidade desses por meio de 

um instrumento de fácil aplicabilidade e comparação (NESBIT, BELFER, LEACOCK, 2009).  

Para a mensuração da qualidade, o LORI 2.0 contempla nove domínios, a saber: 

qualidade de conteúdo; alinhamento com os objetivos de aprendizagem; feedback e 

adaptação; motivação; apresentação do projeto; interação e usabilidade; acessibilidade; 

reusabilidade; e conformidade com as normas (NESBIT, BELFER, LEACOCK, 2009). O 

instrumento foi traduzido para a língua portuguesa por Alvarez (2014).  A partir do 

instrumento LORI 2.0, cada um dos itens listados deverá ser avaliado por meio de escalas do 

tipo likert.  

Assim, em cada um dos domínios você deverá elencar o valor de 1 a 5. Lembrando que 

1 representará a avaliação mais baixa de seu julgamento e 5 a representação mais alta dessa 

avaliação. Quando não se aplicar o questionamento, favor escolher a opção NA.  

 

DOMÍNIO LORI 1 2 3 4 5 N

A 

Qualidade do conteúdo (veracidade, acurácia, apresentação 

equilibrada de ideias, nível apropriado de detalhes) 

      

Alinhamento aos objetivos de aprendizagem (alinhamento entre os 

objetivos de aprendizagem, atividades, avaliações e características do 

estudante) 

      

Feedback e adaptação (adaptação do conteúdo ou feedback 

impulsionado por entrada diferencial do estudante no sistema) 

      

Motivação (capacidade para motivação e interesse em uma 

população de estudantes) 

      

Apresentação do projeto (design da informação visual e auditiva 

para a aprendizagem, avançada e processamento mental eficiente) 

      

Interação e usabilidade (facilidade de navegação, previsibilidade 

da interface do usuário e qualidade dos recursos de ajuda) 
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Acessibilidade (design de controles e formatos para acomodar 

estudantes em experiência de aprendizagem com mobilidade) 

      

Reusabilidade (capacidade de uso em diferentes contextos de 

aprendizagem e em diferentes contextos – móvel, presencial, 

semipresencial, individual, em grupo) 

      

Conformidade com as normas: confiabilidade e segurança 

(capacidade do produto de software de mantes um nível de desempenho 

especificado e segurança no acesso privativo à informação) 
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ANEXO E – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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