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RESUMO 

 
Este estudo objetivou construir um ambiente virtual de aprendizagem para aplicação do Processo de 

Enfermagem baseado na NANDA-I, NOC, NIC e CIPE
®

. Diante de problemas relacionados à 

aprendizagem do processo de enfermagem e das classificações, urge a necessidade da construção de 

recursos pedagógicos inovadores que modifiquem a relação entre alunos e professores. A metodologia 

utilizada fundamentou-se nas etapas concepção, elaboração, construção e transição, do processo de 

desenvolvimento de software Rational Unifield Process. A equipe envolvida no desenvolvimento 

deste ambiente foi composta por pesquisadores e estudantes do Grupo de Práticas Assistenciais e 

Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem e do curso de Engenharia de Software da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, com a participação das Escolas Superiores de Enfermagem de Lisboa 

e do Porto, Portugal. Na concepção, ocorreu a comunicação entre os pesquisadores para definição das 

funções, recursos e ferramentas para o processo de construção. Na elaboração, refinou-se o 

planejamento e ocorreu a modelagem, que resultou na criação de um diagrama e de desenhos de 

arquitetura que especificaram as características e as funcionalidades do software. Já na construção, 

realizou-se o desenvolvimento, testes unitários e integrados dos componentes das interfaces dos 

módulos e áreas (administrador, docente, discente e construção do PE). Em seguida foi realizada a 

etapa de transição, que mostrou o sistema completo e em funcionamento, bem como o treinamento e 

utilização pelos pesquisadores com o seu emprego na prática. Conclui-se que este estudo possibilitou o 

planejamento e a construção de uma tecnologia educacional, e espera-se que a sua implementação 

desencadeie uma mudança substancial no aprendizado do processo de enfermagem e das 

classificações, com o aluno sendo agente ativo do processo de aprendizagem. Posteriormente, será 

realizada uma avaliação do desempenho funcional, que possibilitará o incremento do software, com 

uma realimentação, correção de defeitos e mudanças necessárias. Acredita-se que com o incremento 

do software após as avaliações, esta ferramenta cresça ainda mais e ajude a inserir esta metodologia e 

linguagem de vez no âmbito das instituições de ensino e de saúde, promovendo a mudança 

paradigmática tão almejada pela enfermagem. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Classificação de Enfermagem; Educação 

em Enfermagem; Tecnologia Educacional. 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to build a virtual learning environment for application of the nursing process based 

on the NANDA-I, NOC, NIC and ICNP
®

. Faced with problems related to learning of the nursing 

process and classifications, there is an urgent need to develop innovative teaching resources that 

modify the relationship between students and teachers. The methodology was based on the steps 

inception, development, construction and transition, and the software development process Rational 

Process Unifield. The team involved in the development of this environment was composed by 

researchers and students of The Care and Epidemiological Practice in Health and Nursing and Group 

of the Software Engineering curse of the Federal University Rio Grande do Norte, with the 

participation of the Lisbon and Porto Schools of Nursing, in Portugal. In the inception stage the inter 

research communication was in order to define the functions, features and tools for the construction 

process. In the preparation, step the planning and modeling occurred, which resulted in the creation of 

a diagram and a architectural drawings that specify the features and functionality of the software. The 

development, unit testing and integrated in interfaces of the modules and areas (administrator, teacher, 

student, and construction of the NP). Then the transition step was performed, which showed complete 

and functioning system, as well as the training and use by researchers with its use in practice. In 

conclusion, this study allowed for the planning and the construction of an educational technology, and 

it is expected that its implementation will trigger a substantial change in the learning of the nursing 

process and classifications, with the student being active agent of the learning process. Later, an 

assessment will be made of functional performance, which will enable the software development, with 

a feedback, correction of defects and necessary changes. It is believed that the software increment 

after the reviews, this tool grow further and help insert this methodology and every language under the 

educational and health institutions, promoting paradigmatic desired change by nursing. 

 

Keywords: Nursing; Nursing Process; Nursing classification; Nursing Education; Educational 

Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Durante décadas, a enfermagem foi foco de várias transformações, sempre com intuito 

de se consolidar como ciência através de construção de um corpo de conhecimento próprio. 

Isto proporcionou o surgimento das teorias de enfermagem, com a finalidade de descrever e 

explicar os fenômenos da área. O processo de enfermagem (PE) surge, apesar de já se 

encontrar em alguns escritos desde a década de 1950, e vem se afirmar paralelamente com o 

advento destas, como ferramenta de aplicação desses conhecimentos na prática 

(CIANCIARULLO, 2001; HERMIDA, 2004). 

 Neste cenário de construção e evolução do PE, surgem linguagens comuns, as 

classificações de enfermagem, para descrever o cuidado a indivíduos, famílias e comunidades. 

Estas são vistas como um mapa territorial e relacionadas diretamente com as etapas do PE, 

que constituem a base para o seu desenvolvimento (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 

2013; CRUZ, 2008). 

 A associação do PE e as classificações de enfermagem torna-se fundamental no 

fortalecimento da implementação de ambos os mecanismos. Isto porque têm, igualmente, em 

suas bases, elementos intrínsecos à prática da enfermagem, para a tomada de decisões (ações 

e intervenções de enfermagem) baseadas em um julgamento (diagnóstico de enfermagem) 

com o objetivo de alcançar os resultados das ações (GARCIA; NÓBREGA, 2009a). 

 No Brasil, porém, depara-se com problemas na firmação desta metodologia e das 

linguagens. Na área educacional, relacionam-se estas dificuldades a um processo de 

aprendizagem baseado em um modelo biomédico e tradicional de ensino, com foco no 

médico, na doença, no tecnicismo e no professor, que não estimula a utilização dos elementos 

que alavancam o raciocínio clínico através do PE, bem como a ausência de sua abordagem 

transversal nos currículos dos cursos de enfermagem (AMANTE et al., 2010). 

 Estes problemas educacionais relacionados ao PE refletem na prática assistencial, 

principalmente, pelo pouco preparo teórico-prático dos enfermeiros para sua utilização. Isto é 

reflexo da utilização insuficiente no meio acadêmico, com a abordagem isolada em algumas 

disciplinas, que implica em um pouca familiaridade do método, associado a problemas 

administrativos, de processo de trabalho e outros herdados culturalmente (ITO et al., 2006). 

 Diante destas dificuldades, como poderíamos desenvolver e fazer com que os 

enfermeiros realizem o raciocínio clínico através do PE? Qual o papel do método e do 

processo de aprendizagem para o desenvolvimento dessa habilidade no decorrer da academia 

e da prática de enfermagem? Quais as ferramentas que possibilitariam a inclusão dos 
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discentes nesse processo de forma ativa, participativa, reflexiva e consciente dos seus 

benefícios? 

 Segundo as diretrizes curriculares para os cursos de enfermagem no Brasil, o ensino na 

enfermagem deve ser introduzido nos cursos de graduação em enfermagem, através de um 

projeto pedagógico, que seja centrado no aluno como sujeito da aprendizagem, no qual o 

professor exerce um papel facilitador e mediador do processo de aprendizagem (BRASIL, 

2001). 

 Esta relação desenvolverá a Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP), que 

particularmente no PE, ocorrerá uma transformação de um conhecimento prévio e insuficiente 

(desenvolvimento potencial) que é pautado nos modelos tradicionais, na capacidade do 

indivíduo realizar suas ações inovadoras de uma forma sozinha (desenvolvimento real). Isto, 

sempre com o auxílio de pessoas mais capazes e orientadas por teorias e recursos 

educacionais, que traduzem a ação-reflexão-ação e que aponta a utilização do raciocínio 

clínico (OLIVEIRA, 2010). 

 Embora haja na enfermagem uma diversidade nas publicações sobre o pensamento 

crítico, bem como a exigência das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação para a 

sua inclusão nos currículos modernos, insiste-se na busca de uma clarificação dos seus 

conceitos. Existem problemas que estão relacionados à variedade de definições e referenciais, 

que dificultam a sua aplicação nas atividades didáticas, havendo a necessidade de uma 

discussão sobre o tema através das entidades de classe e das instituições de ensino superior 

(ALVES et al., 2014). 

 Apesar dos problemas relacionados aos conceitos do pensamento crítico, Crosseti et 

al. (2009, p. 733) o define como: 

 

[...] algo cuidadoso, deliberado e focalizado em resultados que requer um pensar 

com propósito e motivado pelas necessidades do paciente, da família e da 

comunidade. Portanto, vinculá-lo à base de conhecimentos que orienta as ações do 

enfermeiro proporciona melhoria dos cuidados prestados. 

 

 Na visão de Cerullo & Cruz (2010, p. 4), “o pensamento crítico envolver algumas 

habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do raciocínio clínico, o qual se baseia 

ainda nos conhecimentos existentes e no contexto”. 

 As ações desempenhadas pelo enfermeiro são guiadas por um pensar crítico, que o 

levam a uma tomada de decisão, que dependem de habilidades de raciocínio clínico, 

orientando os elementos intrínsecos a prática da enfermagem e ao PE (diagnósticos, 
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resultados e intervenções). Com isso a utilização deste raciocínio torna-se uma habilidade 

indispensável para os enfermeiros e alunos dos cursos de enfermagem (PEREIRA; DIOGO, 

2012). 

Na busca do estímulo ao raciocínio clínico e ao pensamento crítico, sugere-se a 

utilização de métodos e recursos pedagógicos inovadores que potencializem a processo de 

aprendizagem do PE e das classificações, por meio de aulas interativas, discussões de estudos 

de casos clínicos/problemas, questionamentos e ensino online, com o auxílio de tecnologias 

educacionais (CERULLO; CRUZ, 2010; CROSSETTI et al., 2009). 

O esforço para esta mudança de posicionamento, parte dos processos de aprendizagem 

até as práticas da enfermagem. Particularmente no ensino, há necessidade de ambientes 

educacionais baseados em uma perspectiva sócio-histórica e promovendo atividades e 

comportamentos crítico-reflexivos. As experiências e os saberes devem ser compartilhados, 

visando a construção do conhecimento científico através de uma interação dialética entre o ser 

humano e o ambiente social e cultural em que está inserido (SILVA; CAMILLO, 2007; 

SOLANO et al., 2012). 

 Neste cenário, apresentam-se as tecnologias educacionais (TE) que tem ajudado no 

desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas, que melhora o relacionamento entre 

alunos e professores, tornando cada vez mais o aluno um sujeito mais autônomo na sua 

aprendizagem, e provocará assim uma maior capacidade de criatividade, espírito reflexivo, 

responsabilidade, raciocínio clínico e pensamento crítico, que são características fundamentais 

para um profissional de excelência (COGO et al., 2010). 

 Nesse desenvolvimento, a integração da TE, através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), e a teoria sócio-histórica como opções pedagógicas, proporcionar-se-

ão uma nova maneira de interatividade no cotidiano do ensino de enfermagem, com uma 

melhor relação entre os alunos e os professores de enfermagem, na medida em que esta 

inovadora forma de ensinar estimula e potencializa a ZDP (PRADO, 2012). 

 Assim sendo, questiona-se: é viável e exequível uma tecnologia educacional que 

integre virtualmente os elementos do Processo de Enfermagem e os padrões classificatórios 

NANDA-I, NOC, NIC e a CIPE
®
, e coloque os discentes como membros ativos do processo 

de aprendizagem, com os docentes desenvolvendo o papel de mediadores no ensino da 

enfermagem, potencializando a zona de desenvolvimento proximal? 

 A literatura mostra poucas experiências na construção de sistemas informatizados com 

uso do PE e das classificações de enfermagem, que agrava este quadro enquanto ferramentas 

de ensino (MELO; ENDERS, 2013). Com isso, acredita-se que a construção de um AVA que 
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integre os elementos do PE, os padrões classificatórios disponíveis NANDA-I, NIC, NOC e a 

CIPE
®
, numa proposta de ensino embasada em aportes teóricos que valorizem o aluno como 

protagonista do ensino aprendizagem, poderá ser útil para a formação de um enfermeiro 

crítico-reflexivo e numa enfermagem mais autônoma e de qualidade. 

 Este AVA deve ser “um ambiente interativo, de natureza social, no qual o aluno se 

apropria dos conhecimentos, na interação com seus pares, intermediado pelo professor, e que 

os auxilie no processo de aprendizagem e na implementação destas metodologias de forma 

eficiente.” (FARIA, 2004, p. 6). 

 Para a construção deste AVA, deve-se apoiar na Engenharia de Software, que utiliza 

processos de desenvolvimentos de sistemas, com intuito de proporcionar a utilização de 

recursos e características mais eficazes, com o reconhecimento da necessidade de 

comunicação entre os atores do processo, bem como de uma sequência interativa e 

incremental, que se baseia em regras que visam um desenvolvimento mais eficiente e redução 

de riscos e perigos existentes em qualquer projeto de software (PRESSMAN, 2006; 

SOMMERVILLE, 2010). 

 Com base no exposto, a tese sob estudo é que a integração virtual dos elementos do 

Processo de Enfermagem e os padrões classificatórios NANDA-I, NOC, NIC e a CIPE
®
 em 

um sistema interativo para uso de alunos protagonistas e docentes mediadores no ensino da 

enfermagem é viável. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral: 

Construir um ambiente virtual de aprendizagem para aplicação do Processo de Enfermagem 

baseado na NANDA-I, NOC, NIC e CIPE
®
. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

- Realizar a comunicação, planejamento e modelagem do ambiente virtual definindo os 

requisitos básicos, critérios e funções, estruturados no PE e nas classificações NANDA-I, 

NOC, NIC e CIPE
®

; 

- Desenvolver um projeto de sistema de informação, com testes unitários de cada função e 

interface e um teste do sistema interligando todas estas funções; 

- Realizar a transição do sistema, o colocando em funcionamento com o treinamento dos 

pesquisadores para o seu emprego na comunidade educacional. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

 O marco teórico-filosófico do estudo compreende aportes da teoria sócio-histórica que 

estabelece a perspectiva dialética da interação entre aluno e professor no processo de ensino 

aprendizagem aplicável às tecnologias educacionais; o processo de enfermagem como 

metodologia inerente ao cuidado de enfermagem, seus benefícios e o seu ensino; as 

classificações como meio padronização da terminologia para a implementação do PE; e a 

tecnologia educacional potencializada pelo ambiente virtual como modelo de ensino inovador 

na enfermagem. 

 

3.1. Teoria Sócio-histórica 

 

 Numa perspectiva contrária ao modelo tradicional de ensino e as correntes teóricas 

reducionistas, surge Lev Vygotsky, com sua teoria sócio-histórica. Esta encara o homem um 

ser histórico e social (REGO, 2011), ou seja, “[...] a consciência é engrenada no social, a 

partir das relações que os homens estabelecem entre si, por meio de uma atividade sígnica, 

portanto, pela mediação da linguagem.” (NEVES; DAMIANI, 2006, p. 6). 

 Foi a partir das bases teóricas de Marx que “[...] as formas superiores do 

comportamento consciente, originam-se nas relações sociais do indivíduo com o mundo 

exterior, e o homem é o principal responsável pela criação e transformação das relações 

sociais e culturais.” (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011, p. 96-7). Isto parte dos princípios do 

método dialético, pois as mudanças decorrentes no desenvolvimento humano são devido a sua 

interação e relação com o que fora construído historicamente pelo indivíduo, bem como sua 

cultura e o meio social (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011). 

 A teoria do materialismo histórico e dialético de Karl Marx fundamenta a teoria sócio-

histórica, conectando os indivíduos a realidade objetiva, através da dialética, promovendo as 

suas transformações. A dialética tem papel fundamental na evolução e mudanças do homem e 

da sociedade no decorrer histórico da humanidade, pois observa o mundo que está em 

constante movimento e transformação (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011). 

 O materialismo histórico e dialético como método de análise do desenvolvimento 

humano, são inseparáveis, visto que “a partir do momento que ocorre uma transformação ou 

mudança, também se transforma e muda a história por meio da ação do homem sobre a 

natureza.” (PEREIRA; FRANCIOLI, 2011, p. 96). 
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 Nesta perspectiva marxista, a abordagem vygotskyana defende que o desenvolvimento 

humano se dá através de uma interação dialética entre o ser humano e o ambiente social e 

cultural que está inserido. Este desenvolvimento é consequência de relações recíprocas, que se 

estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, ocorrendo a transformação de ambos 

(NEVES; DAMIANI, 2006). 

 O desenvolvimento do indivíduo é dado numa perspectiva sócio-cultural, ou seja, 

coloca-o como um indivíduo histórico. A cultura deve ser incorporada pelo indivíduo, com o 

auxílio de uma mediação por seus pares, porém com mais experiência e habilidade, visto que 

já se apropriaram em momentos anteriores desta mesma cultura, promovendo assim uma 

interação, que se torna a principal ferramenta para o crescimento de todo o desenvolvimento 

(DUARTE, 2000; VYGOTSKY, 2007). 

 Este desenvolvimento humano, amparado pela teoria sócio-histórica e marxista, além 

da dialética, tem a aprendizagem como seu elemento propulsor, que caminham 

indissociavelmente. Há uma interação entre desenvolvimento e aprendizagem, que possibilita 

o indivíduo se desenvolver, desde criança, movidos por um processo de aprendizagem 

elencado por mediadores (REGO, 2011). 

 O indivíduo não se desenvolve plenamente no ambiente sócio-cultural em que vive 

sem a ajuda de seus semelhantes. O despertar dos processos internos do indivíduo só é 

possível com a utilização da aprendizagem. Destaca-se o papel do outro social neste 

desenvolvimento, que cria um conceito para compreensão das relações entre desenvolvimento 

e aprendizado, chamado de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (OLIVEIRA, 2010; 

REGO, 2011). 

 A aprendizagem promove o desenvolvimento atuando sobre a ZDP, que transformará 

o desenvolvimento potencial, que é a capacidade do indivíduo de desempenhar tarefas com a 

ajuda ou auxílio de outras pessoas mais capazes ou com mais experiência, em 

desenvolvimento real que é a capacidade do indivíduo em realizar tarefas independentes 

(OLIVEIRA, 2010). 

 É desta forma que surge a importância do professor, das instituições de ensino e suas 

ferramentas, como agentes potenciais do processo de aprendizagem, contribuindo para a 

transmissão do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. O papel do 

professor é o de intervir no desenvolvimento potencial do aluno para levá-lo, através da 

aprendizagem, a um desenvolvimento real, que contribui para avanços que não aconteceriam 

espontaneamente (OLIVEIRA, 2010; VYGOTSKI; LURIA; LEONV, 2014). 
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 Contradizendo a abordagem tradicional, Vygostsky (2007) defende que o processo de 

ensino aprendizagem deve ser caracterizado por aquele que aprende, aquele que ensina, e a 

relação entre as duas pessoas. Neste caso, o professor será aquele que vai indicar novos 

desafios, novas formas de solucionar problemas, auxiliando na maturação dos conceitos 

científicos. 

 Neste cenário, as tecnologias educacionais, como os ambientes virtuais de 

aprendizagem, se destacam como: 

 

“[...] um ambiente interativo, de natureza social, no qual o aluno se apropria dos 

conhecimentos, na interação com seus pares, intermediado pelo professor. Neste 

processo dialético, aberto, transparente, despreconceituoso é que se cria um clima 

favorável à interação professor – aluno – máquina – conteúdo – tecnologia – 

mediações propostas.” (FARIA, 2004, p. 4). 

 

 As TE tem ajudado no desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas, na inserção 

o aluno como sujeito mais autônomo na sua aprendizagem, que estimulará uma maior 

capacidade de criatividade, espírito reflexivo, responsabilidade, raciocínio clínico e 

pensamento crítico, bem como melhor relacionamento entre alunos e professores (COGO et 

al., 2010). 

 

3.2. Processo de enfermagem 

 

Segundo Alfaro-Lefreve (2010), o PE consiste em cinco etapas interrelacionadas: 

Investigação, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação, sobrepostas e inter-

relacionadas. Em conjunto esses elementos constituem o método organizativo do cuidado de 

enfermagem, para o qual diversos benefícios têm sido atribuídos. 

 O PE possibilita a observação dos fenômenos pertinentes à área e se relaciona com 

elementos intrínsecos à prática da enfermagem, ou seja, com a tomada de decisões 

(intervenções) baseadas em um julgamento (diagnóstico) para alcançar os resultados clínicos 

desejados. Nesse sentido, sua utilização no ensino, na assistência, na gerência e na pesquisa, 

possibilita uma melhor qualidade do cuidado aos indivíduos, famílias e comunidades e 

outorga o destaque e reconhecimento profissional tão almejado pela enfermagem (GARCIA; 

NÓBREGA, 2009a). Além disso, tanto no ensino, quanto na prática da enfermagem, o 

desenvolvimento desses fundamentos metodológicos potencializam a criatividade e o 

pensamento crítico, sistematicamente no profissional.  
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Outros benefícios no uso do PE têm sido delineados, como o diagnóstico e tratamento 

de problemas reais ou potenciais; plano de cuidado eficaz que resulte na redução de custos e 

dias de internação; registro dos dados no prontuário; uma melhor comunicação da equipe 

multiprofissional; e avaliação dos problemas, o que facilita também a pesquisa em 

enfermagem (ALFARO-LEFREVE, 2010; AMANTE et al., 2010). 

Com o advento do PE no Brasil, criou-se a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem (SAE) a fim de servir como ferramenta para a aplicação do PE, tarefa exclusiva 

dos enfermeiros, como é considerado na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) nº 272 (2002): 

 

Considerando que a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, sendo 

atividade privativa do enfermeiro, utiliza método e estratégia de trabalho científico 

para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de assistência 

de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. 

 

No ano de 2009, o COFEN dispõe sobre uma nova Resolução, na qual considera a 

aplicação da SAE junto a instituições públicas e privadas organizando o trabalho profissional 

de enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a 

operacionalização do processo de enfermagem (COFEN, 2009). 

Mesmo com o incentivo dos órgãos de controle e fiscalização da profissão, no Brasil, 

desde a introdução do PE nas escolas de enfermagem na década de 1970, apesar de todas as 

suas vantagens, depara-se com dificuldades na firmação desta metodologia, tão fundamental 

para a enfermagem, seja na questão gerencial, educacional, quanto na assistência direta ao 

cliente (CIANCIARULLO, 2001). 

 Fatores inerentes à complexidade do PE promovem estas dificuldades. Contudo, 

podem-se identificar outros entraves como: desinteresse das instituições ou do ambiente de 

trabalho sobre as expectativas o profissional de enfermagem; descaracterização por parte da 

sociedade e gestores da real imagem da enfermagem; despreparo técnico-científico dos 

profissionais da enfermagem e das instituições formadoras; formação profissional dos 

componentes da equipe de enfermagem como foco no modelo biomédico; ensino e 

aprendizagem pautada no ensino tradicional caracterizada pela falta de transversalidade 

curricular, desestímulo para realização do raciocínio clínico e ao pensamento crítico; e 

desorganização do processo de trabalho da enfermagem (GARCIA; NÓBREGA, 2009a). 

 As dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem do PE são decorrentes de 

uma herança histórica da enfermagem, o modelo biomédico e tradicional de ensino, com foco 
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no médico, na doença, nas técnicas e no professor. Foi e ainda é difícil implantar uma prática 

contrária a vigente, que permanece encravada nos ambiente que promovem saúde, mesmo 

com incentivo ao uso de uma metodologia, que traz ganhos imensuráveis ao exercício da 

profissão (AMANTE et al., 2010). 

 O modelo biomédico abordado neste estudo apoia-se em uma lógica unicausal da 

doença, que por determinação mecânica, unidirecional e progressiva, explicaria o fenômeno 

de adoecer, sem levar em conta os aspectos psicológicos, sociais, subjetivos e complexos, 

adotando a fragmentação, especialização, reducionismo e o tecnicismo (PUTTINI et al., 

2010). 

 O pouco preparo teórico-prático dos enfermeiros para utilização do PE na prática 

assistencial é reflexo da falta de familiaridade e da não utilização na sua vida acadêmica, haja 

vista que essa metodologia é abordada isoladamente em algumas disciplinas do curso 

normalmente. Isto se potencializa com uma maior procura e preocupação por alguns 

professores e discentes, em adquirir habilidades técnicas e burocráticas (ITO et al., 2006). 

 O PE deve ser introduzido nos cursos de graduação em enfermagem, através de um 

projeto pedagógico, que seja centrado no aluno como sujeito da aprendizagem, no qual o 

professor tem o papel de facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2001). 

 A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao sujeito 

social transformar-se, modificando seu contexto. Ela deve ser orientada pelo princípio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta à resolução 

de situações-problema como uma das estratégias didáticas (BRASIL, 2001). 

 Para um aprendizado satisfatório do PE, é importante que o discente desenvolva 

habilidades técnicas, intelectuais, cognitivas e interpessoais, pois essas competências 

possibilitarão o estímulo ao desenvolvimento de uma enfermagem pautada na reflexão, no 

dinamismo e na autonomia (FONTES; LEADERBAL; FERREIRA, 2010). 

 Para mudança deste quadro, sugere-se a utilização de métodos e recursos pedagógicos 

inovadores que potencializem a aprendizagem do PE. Seria uma aprendizagem com o 

envolvimento do aluno neste processo, através de aulas interativas, discussão de estudos de 

casos clínicos/problemas, questionamentos, aprendizagem baseada em problemas, ensino 

online, com o auxílio de tecnologias educacionais (CERULLO; CRUZ, 2010; CROSSETTI et 

al., 2009). 

 Espera-se que as instituições formadoras e de saúde busquem estratégias de ensino, 

que alcancem o diálogo, a participação do discente, pautadas numa abordagem mais 



26 

libertadora, transformadora, criativa, critico-reflexiva, construtiva e questionadora dos 

conteúdos. Neste cenário, acredita-se que o ato de ensinar e estimular o raciocínio clínico 

sejam essenciais para o sucesso desta jornada (CARVALHO et al., 2007; FONTES; 

LEADERBAL; FERREIRA, 2010). 

 

3.3. Classificações de enfermagem 

 

O surgimento das classificações na enfermagem não é muito preciso, mas nota-se a 

influência de trabalho de Florence Nightingale, ao identificar os pacientes de acordo com sua 

gravidade e necessidades, influenciou a criação e desenvolvimento das classificações de 

enfermagem (CRUZ, 2008). 

Apenas na década de 1973, iniciou-se o movimento das classificações de enfermagem 

com enfermeiros americanos e canadenses. Daí surgiu a North American Nursing Diagnosis 

Association, hoje conhecida como NANDA International (NANDA-I), bem como estudos 

para o desenvolvimento das classificações de intervenções (Nursing Internventions 

Classification - NIC) e resultados de enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC) 

(CRUZ, 2008; DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010; HERDMAN, 2014; MOORHEAD et 

al., 2010). 

Além dessas classificações, o Conselho Internacional de Enfermeiros, em 1989, inicia 

projetos internacionais de desenvolvimento de classificação de diagnósticos, intervenções e 

resultados, o que culminou na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE
®
) (CRUZ, 2008). 

 Os termos e expressões nessas classificações representam conceitos relevantes para a 

enfermagem estão organizados de uma forma que representam conceitos a respostas dos 

indivíduos, famílias e comunidade frente a situações (diagnósticos); as ações elencadas para 

utilizar diante destas respostas (intervenções), com intuito de obter ou manter melhores 

condições (resultados). O desenvolvimento das classificações de enfermagem no decorrer do 

tempo tem como base para o seu desenvolvimento estes três aspectos, que se relacionam com 

as etapas do PE (CARVALHO et al., 2007; CRUZ, 2008). 

 Devido ao crescimento complexo da produção de conhecimento em enfermagem, ao 

raciocínio clínico e a prática clínica; as taxonomias e classificação de enfermagem são 

designadas como Sistemas de Linguagem Padronizadas (SLP) e considerados como os 

instrumentos que possibilitam a organização de diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem (CARVALHO et al., 2007) 
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 Cada área e profissão deve se ancorar em seus próprios pressupostos teóricos, modelos 

e conceitos, que caracterizam a disciplina. As classificações de enfermagem nomeiam os 

fenômenos de seu interesse e possibilitará aos enfermeiros desempenharem o raciocínio 

clínico a partir de uma perspectiva própria de enfermagem (CARVALHO et al., 2007). 

 Além do fornecimento de uma linguagem padronizada, podem-se elencar outros 

benefícios da utilização das classificações de enfermagem com: estímulo ao raciocínio clínico 

e terapêutico e ao pensamento crítico; viabilização do seu uso em sistemas de informação em 

instituições, no ensino e na educação permanente de profissionais; desenvolvimento de 

conhecimentos relacionados aos diagnósticos, intervenções e resultados; fornecimentos de 

dados para subsidiar a prática de enfermagem, para colaboração nas decisões no âmbito da 

assistência, ensino, gestão e pesquisa; geração de informações para tomada de decisão em 

relação a recursos humanos e custos e provisão de cuidados de enfermagem, visualização de 

resultados do cuidado da enfermagem; potencialização do ensino do PE, bem como a tomada 

de decisão (CROSSETI; DIAS, 2002; CRUZ, 2008; GARCIA; EGRY, 2010). 

 No Brasil, as terminologias e classificações em enfermagem mais conhecidas e 

utilizadas na assistência e no ensino são a NANDA International (NANDA-I), classificação 

das intervenções de enfermagem NIC (Nursing Intervention Classification), classificação dos 

resultados de enfermagem NOC (Nursing Outcome Classification), e a CIPE
®
 (Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem). Com exceção da NOC, todas atendem a norma 

ISO 18104:2014, Modelo de Terminologia de Referência para a Enfermagem, com intuito de 

construir diagnósticos e ações de enfermagem, estabelecendo padrões para terminologias de 

enfermagem (CUBAS et al., 2010; MARIN, 2009; MARIN; PERES; DAL SASSO, 2013; 

MATA et al., 2012). 

 

3.3.1. NANDA International 

 

 A NANDA International é uma organização comprometida com o desenvolvimento, 

aperfeiçoamento, disseminação e a utilização de uma terminologia padronizada para os 

diagnósticos de enfermagem. Atende as recomendações da National Libraryof Medicine 

(NLM), e aos critérios fixados pelo Committee for Nursing Practice Information 

Infrastructure (CNPII), da American Nurses Assiciation (ANA) (HERDMAN, 2014). 

 A partir de 2000, após aperfeiçoamentos da estrutura, definiu-se a taxonomia II, com 

formato multiaxial, com 13 domínios e 106 classes. Atualmente, na edição 2015-2017, esta 

taxonomia é composta por 13 domínios, 47 classes e 235 diagnósticos (figura 1). Estes 
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diagnósticos representam a junção de sete eixos (conceito, sujeito, julgamento, localização, 

idade, tempo, situação) (BARROS, 2009; FURUYA, et al., 2011; HERDMAN, 2014). 

 

Figura 1 – Domínios e classes da NANDA International. 

 

 

Fonte: Herdman (2014, p. 59) 
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Os elementos que constituem os diagnósticos de enfermagem da NANDA 

International são o título, a definição do diagnóstico, as características definidoras e fatores 

relacionados (figura 2). 

 

Figura 2 – Diagnóstico de enfermagem NANDA International. 

Manutenção do lar prejudicada (00098) 

(1980) 

Domínio 1: Promoção a saúde 

Classe 2: Controle da saúde 

Definição: Incapacidade de manter de forma independente um ambiente imediato seguro e que promova 

o crescimento 

Características definidoras 

Objetivas 

- Ambiente desordenado 

- Ambiente sujo 

- Distúrbio repetidos por falta de higiene 

- Falta de equipamentos necessários 

-Falta de roupas 

- Falta de roupas de cama 

- Infecções repetidas por falta de higiene 

- Membros da família sobrecarregados 

- Odores desagradáveis 

- Presença de insetos ou roedores 

- Roupa de camas insuficientes 

- Roupas em quantidades insuficientes 

- Temperatura da casa inadequada 

- Utensílios de cozinha indisponível 

 

Subjetivas 

- Membros da família descrevem crises financeiras 

- Membros da família descrevem grandes dívidas 

- Membros da família expressam dificuldade para 

manter a sua casa confortável 

- Membros da família pedem ajuda para 

manutenção da casa 

Fatores relacionados 

- Conhecimento deficiente 

- Doença 

- Falta de familiaridade com os recursos da 

vizinhança 

- Falta de modelo de papel 

- Finanças insuficientes 

- Funções prejudicadas 

- Lesão 

- Organização familiar insuficiente 

- Planejamento familiar insuficiente 

- Sistemas de apoio inadequados 

Fonte: Herdman (2014, p. 241) 
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Todavia, os diagnósticos que implicam risco estão ligados somente a título, definição e 

fatores de risco relacionados (figura 3). 

 

Figura 3 – Diagnóstico de enfermagem de risco da NANDA International. 

Risco de insuficiência hepática (00178) 

(2006, 2008, 2013, LOE 2.1) 

Domínio 2: Nutrição 

Classe 4: Metabolismo 

Definição: Vulnerável diminuição da função do fígado, que pode comprometer a saúde. 

Fatores relacionados 

- Coinfecção por HIV 

- Agentes farmacêuticos  

- Abuso de substâncias 

- Infecção viral 

Fonte: Herdman (2014, p. 174) 

 

 O uso dos diagnósticos de enfermagem da NANDA International torna-se importante 

na educação e no ensino dos enfermeiros, pois o ato de investigar, identificando sinais e 

sintomas (características definidoras) e as causas (fatores relacionados), bem como os títulos e 

definições dos diagnósticos, promovem o estímulo do raciocínio clínico e pensamento crítico. 

Também, torna-se importante a utilização de uma linguagem comum para o ensino do 

processo de tomada de decisões (CRAFT-ROSENBERG; SMITH, 2010). 

 

3.3.2. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) 

 

Em subsequência aos diagnósticos de enfermagem da NANDA International, destaca-

se a Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions Classification - 

NIC). Esta se apresenta como um sistema que tem o objetivo de padronizar a assistência a 

partir de listagens de intervenções. Admite como elementos do processo de intervenção o 

título, definição e atividades, esta última que passa por processo seletivo quanto à escolha das 

atividades mais apropriadas para a situação do cliente (DOCHTERMAN; BULECHECK, 

2010). 

 Os estudos para construção da NIC tiveram início em 1987, porém apenas em 1992 a 

mesma foi construída. Atualmente está na sua quinta edição e encontra-se com 542 

intervenções com mais de 12.000 ações/atividades. Atualmente, possui sete domínios e 30 

classes (figura 4). 
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Figura 4 – Domínios e classes da NIC. 

 

Fonte: Dochterman e Bulecheck (2010, p. 74) 

 

 Vários benefícios são elencados com o uso da NIC, dentre eles, a visualização do 

trabalho do enfermeiro nos serviços de saúde; serve de base para a criação de novos 

conhecimentos para o ensino e assistência de enfermagem; estimula o desenvolvimento da 

pesquisa em enfermagem; ajuda na redução de custos; facilita a tomada de decisão no ensino 

e o raciocínio crítico; possibilita um melhor planejamento de recursos materiais e humanos; 

facilita a construção e utilização de sistemas de informação em enfermagem 

(DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010). 

Cada intervenção é constituída de um título que a identifica, uma definição, um 

conjunto de atividades para executá-la (Figura 5) (DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010). 
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Figura 5 – Intervenção da NIC. 

Assistência no AUTOCUIDADO (1800) 

Definição: Assistência ao outro na realização de atividades de vida diária. 

Atividades: 

Levar em conta a cultura do paciente ao promover atividades de autocuidado. 

Levar em conta a idade do paciente ao promover atividades de autocuidado. 

Monitorar a capacidade do paciente para autocuidado independente. 

Monitorar a necessidade do paciente de dispositivos de adaptação para higiene pessoal, colocação de 

roupas, arrumação da aparência, higiene íntima e alimentação. 

Proporcionar um ambiente terapêutico, garantindo uma experiência de calor, relaxamento, privativa e 

personalizada. 

Oferecer os artigos pessoais desejados (p. ex., desodorante, escova de dentes, sabonete). 

Dar assistência até que o paciente esteja completamente capacitado a assumir o autocuidado. 

Ajudar o paciente a aceitar as necessidades de dependência. 

Usar a repetição constante de rotinas de saúde como forma de estabelecê-las. 

Encorajar o paciente a realizar as atividades normais da vida diária conforme seu nível de capacidade. 

Encorajar a capacidade, mas interferir quando o paciente tiver dificuldades no desempenho. 

Ensinar pais/familiares a encorajarem a independência, a interferirem apenas quando o paciente não 

consegue realizar as coisas. 

Estabelecer uma rotina para as atividades de autocuidado. 

Fonte: Dochterman e Bulecheck (2010, p. 170) 

 

3.3.3. Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) 

 

 A maioria dos resultados obtidos atualmente na assistência à saúde são reflexos da 

avaliação da prática médica. Torna-se essencial que todas as profissões identifiquem e 

mensurem os resultados dos indivíduos, famílias e comunidades, para que estas áreas estejam 

incluídas na avaliação da efetividade da assistência da saúde. Para a enfermagem, o ato de 

medir e documentar os resultados da sua assistência possibilita visualizar a qualidade na 

avaliação clínica, redução de custos, e o desenvolvimento de políticas e do trabalho 

interdisciplinar e visibilidade (MOORHEAD et al., 2010). 

A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), complementar às taxonomias 

da NANDA-I e da NIC, é uma classificação abrangente e padronizada dos resultados 

desenvolvidos para avaliar os efeitos das intervenções de enfermagem nos clientes. 

Resultados padronizados são necessários para a documentação de registros eletrônicos, para 

uso em sistemas de informação na clínica, para o desenvolvimento do conhecimento da 

enfermagem e na educação dos profissionais de enfermagem. A NOC torna-se importante 
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para a desenvolvimento do PE, pois fornece linguagem para a identificação dos resultados no 

planejamento, bem como informações para a avaliação dos problemas identificados e das 

ações propostas (MOORHEAD et al., 2010). 

A NOC é composta por sete domínios, 31 classes e 385 resultados, que tem o objetivo 

de avaliar os resultados das intervenções de enfermagem, julgando seu sucesso. Constitui-se 

de título, definição, lista de indicadores e escala do tipo Likert (para medir a situação do 

cliente) (Figura 6). 

 

Figura 6 – Resultados da NOC. 

Estado Nutricional: energia – 1007 

Domínio: Saúde Fisiológica (II)                                Receptor do Cuidado: 

Classe: Digestão e Nutrição (K)                                Fonte dos Dados: 

Escala(s): Desvio grave da variação normal a Nenhum desvio da variação normal (b) 

Definição: Alcance da disponibilidade de nutrientes e oxigênio para o oferecimento de energia às células. 

Graduação do Resultado-Alvo:       Manter em______      Aumentar para______ 

Estado Nutricional: Energia 

Graduação Geral 

Desvio 

grave da 

variação 

normal 

1 

Desvio 

substancial 

da variação 

normal 

2 

Desvio 

moderado 

da variação 

normal 

3 

Desvio leve 

da variação 

normal 

 

4 

Nenhum 

desvio da 

variação 

normal 

5 

Indicadores      

100701 Estamina 1 2 3 4 5 

100702 Resistência 1 2 3 4 5 

100703 Força da preensão manual 1 2 3 4 5 

100708 Tônus muscular 1 2 3 4 5 

100704 Cicatrização de tecidos 1 2 3 4 5 

100705 Resistência a infecções 1 2 3 4 5 

100706 Crescimento (crianças) 1 2 3 4 5 

Primeira edição 1997; Terceira edição revisada 2004 

Fonte: Moorhead et al. (2010, p. 504) 

 

 A utilização da NOC só se tornará presente na prática da enfermagem, no ensino e nos 

currículos dos cursos de enfermagem, através do envolvimento e comprometimento de 

instituição de ensino e de professores com seu uso, de uma articulação com os serviços de 

saúde, que promoverá o crescimento e desenvolvimento da área enfermagem, através de mais 

uma linguagem padronizada. A familiaridade da NOC nos cursos de enfermagem possibilita 
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uma maior facilidade da sua utilização na prática clínica, quando estes estudantes tornam-se 

profissionais (MOORHEAD et al., 2010). 

 

3.3.4. Estrutura NNN 

 

 No ano de 2001, formou-se uma aliança entre a NANDA International e o Center for 

Nursing Classification na Clinical Effectiveness (CNC) da Universidade de Iowa, que 

possibilitou uma ligação entre as linguagens padronizadas, NANDA International, NOC e 

NIC, chamada estrutura NNN. Esta aliança teve o intuito de descrever e ligar os diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem (Figura 7), e facilitar o uso das classificações e sua 

aplicabilidade na prática assistencial, no ensino e na pesquisa. (BARROS, 2009; 

DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010; JOHNSON, M. et al, 2012). 

 

Figura 7 – Ligações NANDA I, NOC e NIC. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: Risco de Sufocação 

Definição: Risco acentuado de sufocação acidental (ar disponível para inalação inadequada) 

Resultado Intervenções 

Principais 

Intervenções Sugeridas Intervenções 

Opcionais 

Autocontrole da Asma 

 

Definição: 

Atos pessoais para 

reverter condição 

inflamatória que resulta 

na constrição dos 

brônquios nas vias aéreas 

 

Controle da Asma 

Controle de Vias 

Aéreas 

 

Administração de 

Medicamentos 

Administração de 

Medicamentos: Inalação 

Administração de 

Medicamentos: Nasal 

Administração de 

Medicamentos: Oral 

Controle de Medicamentos 

Controle do Ambiente: 

Segurança 

Cuidados de Emergência 

Ensino: Medicamentos 

Prescritos 

Ensino: 

Procedimento/Tratamento 

Ensino: Processo de Doença 

Estimulação à Tosse 

Monitoração Respiratória 

 

Assistência Ventilatória 

Fisioterapia Respiratória 

Monitoração de Sinais 

Vitais 

Orientação dos Pais: 

Educando os Filhos 

Supervisão 

Fonte: Johnson et al (2009, p .257) 

 

A estrutura NNN oferece a melhor oportunidade de resposta às indagações sobre a 

segurança, a eficiência e o custo-benefício da prática da enfermagem para as populações dos 

usuários (BROKEL; HEATH 2010; JOHNSON et al, 2012). 

 No ensino, a utilização destas três linguagens através de uma ligação, permite aos 

alunos uma avaliação da relação entre as características definidoras e fatores relacionados do 
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diagnóstico, o resultado e seus indicadores, as intervenções e suas atividades. Essa estrutura 

possibilita o estimulo de habilidades para a tomada de decisões e raciocínio crítico 

(JOHNSON et al, 2012). 

 

3.3.5. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) 

 

 A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) é um sistema de 

linguagem padronizada de enfermagem, amplo e complexo, que representa o domínio da 

prática da Enfermagem (GARCIA; NÓBREGA, 2013; ICN, 2009). 

 Este sistema tem objetivos de descrever a prática de enfermagem voltada para o 

indivíduo, família e comunidade, em ambientes institucionais e não institucionais (MAZONI 

et al., 2010). 

 Depois da evolução e modificações das versões da CIPE
®
, desde a Versão Alfa de 

1996 até a versão 2013, foram construídos um total de 3.894 conceitos, distribuídos em um 

Modelo de Sete Eixos, que são os seguintes: (foco: área de atenção que é relevante para a 

Enfermagem; julgamento: opinião clínica ou determinação relativamente ao foco da prática de 

Enfermagem; meios: forma ou método de concretizar uma intervenção; ação: processo 

intencional aplicado a um cliente; tempo: o ponto, período, instância, intervalo ou duração de 

uma ocorrência; localização: orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou 

intervenção e cliente: sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário da 

intervenção (Figura 8) (GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

 

Figura 8 – Eixos da CIPE
®

. 

 
Fonte: ICN (2009, p. 19) 
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 Além de desenvolver uma linguagem padronizada para a prática de enfermagem, a 

CIPE
®
 a possibilita a comunicação profissional; a comparação de dados de enfermagem em 

vários contextos, territórios, em uma evolução temporal; estimula a pesquisa em enfermagem 

e saúde; influencia a política de saúde e enfermagem com o fornecimento de dados; melhora a 

visualização das necessidades dos clientes e permite planejar da utilização de recursos 

materiais e humanos; possibilita uma maior visualização e reconhecimento da enfermagem 

(GARCIA; NÓBREGA, 2009b; 2009c) 

 A CIPE
®
 é considerada um instrumento pedagógico muito importante, pois é a base 

para o desenvolvimento das habilidades, raciocínio clínico e pensamento crítico, que levam o 

estudante de enfermagem a realizar o PE, através da construção de diagnósticos, resultado e 

intervenções de enfermagem, que promovem mudanças substanciais na prática da 

enfermagem (PFEILSTICKER; CADÊ, 2008; 2009). 

 

3.4. Tecnologias educacionais / ambiente virtual de aprendizagem 

 

 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) com foco na aprendizagem 

promovem desenvolvimento de materiais didáticos informatizados, principalmente os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Esta tecnologia possibilita a simulação de 

aspectos da realidade, oferecendo interação à distância e a possibilidade de armazenamento, 

recuperação, consumo e reutilização de informações representadas de várias formas, tais 

como textos, imagens, vídeos, sons, gráficos, animações e áudios (CAETANO; PERES, 

2007). 

 O AVA é utilizado com instrumento de intermediação para utilização das TICS, uma 

vez que utiliza meios para promoção de uma maior autonomia do aluno. Isso proporciona um 

melhor aproveitamento dos conteúdos teóricos, e os torna mais atrativos, na medida em que o 

seu acesso é permitido em locais e tempos diferentes dos momentos estabelecidos no 

tradicional ambiente de sala de aula (FROTA et al., 2013). 

 Com isso, no ensino da enfermagem, laçam-se desafios para a utilização e criação de 

atividades educativas que integrem as TICS (COGO et al., 2010) 

 Nesta perspectiva, nasce a Tecnologia Educacional (TE), que é a utilização e aplicação 

das TICS para fins educativos, com objetivo de apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos 

e desenvolver ambientes de aprendizagem. 
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3.4.1. Tecnologias educacionais 

 

 O conceito de TE pode ser enunciado como o conjunto de procedimentos (técnicas) 

que visam "facilitar" os processos de ensino e aprendizagem com a utilização de meios 

(instrumentais, simbólicos ou organizadores) e suas consequentes transformações culturais. 

Esta pode ser compreendida como um fundamento filosófico que se caracteriza por novas 

teorias, ensinos, pesquisas, conceitos, técnicas para facilitar a transmissão dos conteúdos pelo 

professor, potencializando a aprendizagem dos alunos (KENSKI, 2008). 

 A TE, através de seus recursos tecnológicos, vem proporcionando um 

desenvolvimento significativo do ensino. Este avanço tecnológico, com a utilização de novos 

modelos pedagógicos, vem melhorando o processo de aprendizagem, através da interação 

entre os seus atores, com destaque para a mediação realizada pelas ferramentas 

computacionais (RODRIGUES, 2008). 

 O estimulo da criação e o uso de tecnologias digitais emergentes, representadas pela 

TE, nas instituições de ensino e professores que utilizam o ensino presencial promovem a 

adoção de uma educação mais participativa e de metodologias de aprendizagem mais ativas 

(COGO et al., 2010) 

 

3.4.2. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

 Na mediação do ensino através de tecnologias educacionais, especificadamente os 

AVA, utiliza-se da Internet para armazenar, recuperar, e organizar informações, bem como, 

acompanhar desenvolvimentos das ações dos alunos. Esse mecanismo tem possibilitado maior 

criatividade, dinamicidade, interação e comunicação no processo educacional (PERES; 

MEIRA; LEITE, 2007) 

 Ao utilizar o AVA como opção pedagógica, proporcionar-se-á uma melhor relação 

entre os alunos e os professores de enfermagem, e coloca estes últimos desempenhando um 

papel de mediação na transformação e construção do conhecimento do aluno. Esta abordagem 

inovadora possibilita a participação discente ativa e o despertar da habilidade reflexiva e 

problematizadora (PRADO, 2012). 

 Esta estratégia de ensino se comporta diferentemente do modelo de ensino tradicional, 

que tem o professor no centro do processo, repassando conteúdos sem proporcionar 

discussões, o que implica em um prejuízo no raciocínio crítico e pensamento lógico, 

fundamentais no aprendizado das disciplinas da enfermagem (COGO et al., 2010). 
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 O ato de ensinar com os recursos computacionais de um AVA tem aumentado a 

eficiência do ensino e a capacidade de aprender do aluno, na medida em que fornece 

informações áudio visuais aos atores de uma forma interativa. Com isso, os recursos de 

multimídia atuam como um meio efetivo para reforçar o aprendizado (RODRIGUES, 2008). 

 Pode-se dizer que se trata de uma inovação no paradigma educacional. Nesta mudança 

os educadores e as instituições de ensino, incorporam novos referenciais teóricos à prática 

pedagógica, e aliam-se com a TE que surge como ferramenta para as demandas inovadoras da 

educação, tais como novas concepções de aprendizagem (GROSSI; KOBAYASHI, 2013; 

REZENDE, 2002) 

 Com relação à utilização das TE, a abordagem construtivista é a que tem gerado mais 

benefícios e a que melhor contextualiza e aproveita os recursos tecnológicos para os processos 

de ensino e aprendizagem. Ela orienta desenvolvimento de materiais didáticos, não deixando 

de atuar nos informatizados, como nos ambientes virtuais de aprendizagem (SOUZA, 2006). 

 Pode ser caracterizado como construtivista, o material didático informatizado que 

fornece para o aluno e o professor a construção e a interação com a realidade, baseada em 

problemas. Nesta abordagem o aluno é estimulado a construir suas próprias ideias ou 

informações, e a assumir a responsabilidade pelo gerenciamento das tarefas de aprendizagem 

(REZENDE, 2002). 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de estudo 

 Tratará de uma pesquisa metodológica, de desenvolvimento tecnológico e 

descritivo/exploratória. A primeira visa mediante o uso sistemático dos conhecimentos 

existentes, elaborar ou melhorar um instrumento, um dispositivo ou método de medição, que 

seja válido e confiável (CONTANDRIOPOULOS, 1997; BURNS; GROVE, 2001). Já a 

segunda visa observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos, sem que o 

pesquisador interfira neles. Usa-se o desenho para buscar informações precisas sobre 

frequências de ocorrência de um fenômeno quando se sabe pouco sobre ele (LOBIONDO-

WOOD; HABER, 2001). 

 Utilizou-se nesta pesquisa, o processo de desenvolvimento de software Rational 

Unifield Process (RUP). Este processo baseia-se em regras que visam reduzir risco e perigos 

existentes em qualquer projeto de software, procurando tornar o desenvolvimento mais 

eficiente (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 
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 O RUP se destaca entre os outros processos, pelo seu aporte de utilizar recursos e 

características mais eficazes, reconhecendo a necessidade de comunicação entre os atores do 

processo, bem como de uma sequência interativa e incremental, o que proporciona a 

característica de ser um método evolucionário, essencial na construção de softwares modernos 

(PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010).  

 Este é um modelo constituído por fases discretas, com uma percepção evolucionária, 

que funcionam através de um processo interativo e incremental. As etapas deste processo são: 

concepção, elaboração, construção, transição e produção, conforme figura 9 (PRESSMAN, 

2006; SOMMERVILLE, 2010). 

 

Figura 9 – Fases do Rational Unified Process. 

 

Fonte: Pressman (2006); Sommerville (2010) 

 

 Neste estudo, não se realizou a etapa produção, pois só será possível o incremento do 

software após utilização e avaliação pelos usuários. 

 

4.2. Local do Estudo 

 

 Todas as fases do desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem foram 

desenvolvidas no Departamento de Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), com o apoio do Departamento de Informática e Matemática Aplicada 

(DIMAP). 

 Participaram das etapas de planejamento e construção da pesquisa, docentes e 

discentes membros do Grupo Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e 

Enfermagem (PAESE) e do curso de graduação em Engenharia de Software, da universidade 
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de origem. Também houve, durante as etapas de concepção e elaboração, no percurso do 

desenvolvimento do doutorado sanduíche em Portugal, a colaboração de pesquisadores da 

Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Enfermagem (ui&de) da Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa (ESEL) e do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas 

de Informação em Enfermagem (CIDESI) da Escola Superior de Enfermagem do Porto 

(ESEP), este último caracterizado como um Centro de Acreditação de Sistemas de Informação 

do Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE). 

 

4.3. Fases do estudo / Processo de Desenvolvimento de Software 

 

 Todas as fases de desenvolvimento do ambiente virtual ocorreram no período de 

março de 2013 a dezembro de 2014. 

 

4.3.1. Concepção 

 

 A concepção foi a fase que visou a comunicação com o cliente e o planejamento. Tem 

como objetivo identificar as entidades externas (pessoas e sistemas), que irão interagir com o 

sistema, definindo estas interações (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 

Nesta etapa, ocorrida durante o período de março a agosto de 2013, realizaram-se 

atividades de comunicação entre os pesquisadores de enfermagem e a equipe da Engenharia 

de Software por meio de reuniões de grupo e comunicações virtuais, iniciando-se assim, o 

planejamento. Foram definidas todas as funções, recursos e ferramentas computacionais a 

serem utilizadas no AVA e as características básicas de cada requisito, para o funcionamento 

do software, bem com seu nome: Plataforma PEnsinar. 

 

4.3.2. Elaboração 

 

 A elaboração teve como objetivo desenvolver atividades de comunicação, 

planejamento e modelagem do processo. Nesta fase, ocorrida entre setembro de 2013 a 

fevereiro de 2014, houve uma refinação e expansão dos conhecimentos preliminares 

construídos na fase da concepção, que ampliou a visualização da arquitetura do software 

(PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 
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 Prosseguindo com esta etapa, finalizou-se o planejamento e realizou-se a modelagem, 

para construção de um “esboço”. Utilizou-se como linguagem de modelação a Unifield 

Modeling Language (UML) e desenhos da arquitetura. 

 

4.3.3. Construção 

 

 A fase de construção está essencialmente relacionada ao projeto, programação e teste 

do sistema (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 

 Durante o período de março a novembro de 2014, ocorreu o desenvolvimento dos 

componentes do software, que tornaram-se operacionais os elementos definidos das etapas de 

comunicação e elaboração. Implementou-se um código-fonte, com todos os recursos e 

funções necessárias e exigidas para a construção do software, com a realização dos testes 

unitários e os testes de integração dos componentes. Ao terminar está fase, deve-se ter um 

sistema de software em funcionamento (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 

 

4.3.4. Transição 

 

 Foi o momento de transferência do sistema construído pela equipe de 

desenvolvimento, funcionando corretamente em um ambiente operacional real, para os 

usuários que utilizarão o software. Nesta fase foi realizada a entrega do sistema para o 

emprego. A partir deste momento será construído um manual de uso da Plataforma PEnsinar, 

que será utilizada pelos discentes e docentes. Haverá o incremento do software, após um 

processo de avaliação, com uma realimentação, informando defeitos e mudanças necessárias 

(PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 

 A avaliação é uma atividade fundamental para qualquer empreendimento gerador de 

produtos que serão usados por terceiros. Ela representa elemento crítico de garantia da 

qualidade de um software. Considera-se que o desenvolvimento de um sistema de software, 

envolve uma série de atividades de produção, em que é oportunizada a projeção de falhas 

humanas (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2010). 

 

4.4. Aspectos éticos 

 

Em atendimento aos requisitos éticos da pesquisa foram solicitadas autorizações para 

utilização das classificações de enfermagem, na pesquisa, NANDA International, NIC, NOC, 
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em contato com a John Wiley & Sons Ltd (NANDA International) e a Mosby, Elsevier 

Health Sciences (NIC e NOC). Já a autorização para utilização da CIPE
®

, foi realizada uma 

solicitação através de um formulário on-line no portal do ICN (http://www.icn.ch/) (Apêndice 

1), que após assinatura de um termo, fora autorizado. 

Submeteu-se este projeto de pesquisa a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP) da UFRN, aprovado com o CAAE nº 04982313.8.0000.5537. 

Adicionalmente, em atendimento à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisa com seres humanos (Apêndice 2). 

 Este estudo foi financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através da 

Chamada Universal MCTI/CNPq nº 14/2012. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Concepção 

 

A tabela 1 demonstra as funções, recursos e ferramentas que foram considerados 

requisitos para a construção da Plataforma PEnsinar e as descrições explanatórias. 

 

Tabela 1 – Funções, recursos e ferramentas computacionais elencadas na etapa concepção da 

construção da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

Funções Descrição 

Administradores Indivíduos responsáveis pelo cadastramento de todos os alunos, 

professores, banco de dados das classificações em enfermagem e 

conteúdo das ferramentas didático-pedagógicas. 

Professores Indivíduos responsáveis pela construção de um 

caso/situação/problema e vinculação dos alunos ao mesmo, 

validando as informações inseridas por estes. 

Alunos Indivíduos responsáveis pela realização do PE, utilizando as 

classificações de enfermagem com o auxílio do professor e das 

ferramentas didático-pedagógicas. 

Recursos Descrição 

Caso/situação/problema Será construído um caso/situação/problema pelo professor e servirá 

de base para o raciocínio clínico e terapêutico dos alunos e para que 

ocorra o desenvolvimento do PE e utilização das classificações em 

enfermagem. 

Etapas do Processo de 

Enfermagem 

O aluno irá realizar a investigação através dos dados fornecidos pelo 

professor, possibilitando a construção de diagnósticos de 

enfermagem, planejamento (prioridades, resultados e intervenções), 

implementação e avaliação. 

Classificações de Enfermagem Estarão disponíveis nas etapas do PE, as classificações NANDA 

(títulos e definições), NOC (título, definições, graduações e 

indicadores), NIC (intervenções e atividades) e CIPE
®

 (eixos e 

conceitos). 

Ferramentas didático-

pedagógicas 

Estarão dispostas para auxiliar os alunos no entendimento das etapas 

do PE e da utilização das classificações de enfermagem. Serão 

disponibilizadas em forma de textos, explicações, exemplos, vídeos, 

áudios, etc. 

Fluxo O aluno entrará na Plataforma PEnsinar, escolherá um dos módulos 

(NANDA/NOC/NIC ou CIPE
®

), interpretará o 

caso/situação/problema, que foi inserido pelo professor, progredindo 

para as etapas do PE. 

Ferramentas computacionais Descrição 

Linguagem de Programação 

(PHP) 

Linguagem de programação pré-processada que permite gerar 

conteúdo dinâmico em páginas web. 

Banco de dados (MySQL) Banco de dados relacional, ou seja, permite criar relações entre as 

tabelas (dados) 

 

Inicialmente foram realizados vários encontros entre os pesquisadores, com intuito de 

elencar os requisitos fundamentais do sistema, tais como objetivos, funções, recursos e 

ferramentas, a partir do que os pesquisadores desejavam de cada parte do sistema, conforme 
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sugerido no processo. Nesta fase realizou-se também a escolha do nome, Plataforma 

PEnsinar, a inserção de um cronograma, casos práticos e a modelagem. 

A problemática do modelo de ensino da enfermagem atual e seu reflexo no processo 

da aprendizagem foram fundamentais para a construção desta etapa. Destaca-se a herança 

cultural do modelo tradicional de ensino e biomédico, que coloca o aluno como agente 

passivo deste processo, com foco apenas na doença e o professor no centro do conhecimento, 

sem estimular uma formação crítica e reflexiva e o raciocínio clínico, ferramentas importantes 

para a busca da autonomia do aluno e a transformação da relação entre professor, aluno e 

aprendizado (CARVALHO et al, 2007; GARCIA; NÓBREGA, 2009a; VYGOSTSKY 2007). 

O papel do professor dentro da plataforma foi construído na perspectiva da mediação, 

facilitação e de auxílio na maturação do conhecimento prévio do aluno, que transforma o 

papel deste no processo de aprendizagem, o colocando como sujeito central, participativo, 

criativo e questionador, sempre auxiliado pelos recursos didático-pedagógicos (BRASIL, 

2001; VYGOSTSKY 2007). 

A análise do caso, a disponibilização das classificações e as ferramentas didático-

pedagógicas (explicação, exemplos, mídias, etc.) são instrumentos que possibilitam a 

disponibilidade de informações de uma forma interativa, que aumente a capacidade e reforço 

positivo do aprendizado. Estes, juntamente com a mediação do professor, favorecerão a 

criatividade, o questionamento e potencializarão a Zona de Desenvolvimento Proximal do 

aluno, com intuito de facilitar e viabilizar uma aprendizagem plena do PE e das classificações, 

(RODRIGUES, 2008). 

Após a realização das discussões da enfermagem, apresentou-se a equipe da 

engenharia de software as características da plataforma levando em considerações os aspectos 

teóricos, estruturais e pedagógicos implicados no PE e nas classificações. 

 Definidos os requisitos, a equipe procedeu à fase de Elaboração.  

 

5.2. Elaboração 

 

Nesta etapa, mostram-se as atividades de interação e o fluxo de informações entre os 

usuários, o PE e os módulos NANDA/NOC/NIC e CIPE
®

, bem como especificam os 

processos e as linhas interativas do sistema. 

 A figura 10 representa a realização de um diagrama UML, utilizado para descrever o 

fluxo e interação das informações e funções da Plataforma PEnsinar. 
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Figura 10 – Diagrama de atividades UML elencadas na etapa elaboração da construção 

da Plataforma PEnsinar para o Processo de Enfermagem. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Um desenho de arquitetura dos dois módulos da Plataforma PEnsinar foi construído, 

com intuito de descrever e informar o conteúdo das interfaces e seus componentes (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Desenho de arquitetura do módulo NANDA/NIC/NOC e CIPE
®

 elencado na etapa elaboração para 

construção da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 
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 A figura 12 demonstra um desenho de um modelo, ou esboço, criado para cada 

interface de todas as áreas da Plataforma PEnsinar. 

 

Figura 12 – Desenho das interfaces com etapas do PE e ferramentas elencado na elaboração 

para construção da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

O fluxo da Plataforma PEnsinar será iniciado com um caso clínico/situação e 

estruturado, baseado no PE e suas etapas. Desta forma, serão oferecidas aos discentes e 

profissionais abordagens de ensino que favoreçam a criatividade e o questionamento, através 
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de simulações e análise de casos clínicos (CERULLO; CRUZ, 2010; RODRIGUES; PERES, 

2013). 

 Tais abordagens partem do entendimento de que o PE deve ser inserido na vida 

acadêmica, de uma forma que se vivencie a resolução de problemas e estudos de casos. Com 

isso, há uma orientação do raciocínio e pensamento crítico, pois se promove a construção de 

julgamentos durante este processo, através das suas etapas: investigação, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação (ALFARO-LEFREVE, 2010).
 
 

 Como afirma Carvalho et al. (2007), o intuito da construção deste AVA é 

proporcionar as instituições de ensino ferramentas que diminuam as dificuldades que existem 

no ensino do PE, como a falta de padronização do ensino de suas etapas, ausência de 

transversalidade curricular, complexidade do processo referida por enfermeiros e alunos, 

preferência pela realização de procedimentos técnicos. 

 Desta forma haverá um estímulo para uma transformação do modelo tradicional de 

ensino, que tem o foco no professor, e do modelo biomédico, centrado na doença, herdados 

no passar dos anos pela enfermagem, com colaboração das terminologias e classificações de 

enfermagem, através da uniformização da linguagem e documentação utilizadas na área, que 

são utilizadas no processo e produto do raciocínio e julgamento clínico para identificação das 

necessidades dos indivíduos, famílias e coletividades (FREITAS; CARMONA, 2011; 

GARCIA; NÓBREGA, 2009). 

 No Brasil, as terminologias e classificações em enfermagem mais conhecidas e 

utilizadas, que atendem a norma ISO 18104:2014 são a NANDA, NIC e CIPE
®
 (ISO/IEC, 

2014; MATA et al., 2012). Diante deste cenário, a Plataforma PEnsinar disponibilizará para 

construção das etapas do PE estas terminologias e classificações, com a opção de dois 

módulos: NANDA/NIC/NOC ou CIPE
®
. Isso possibilitará uma consulta às bases com mais 

facilidade e rapidez. 

 Para melhorar o ensino e a utilização do PE e das terminologias e classificações em 

enfermagem, haverá em todas as interfaces da Plataforma PEnsinar recursos que facilitarão o 

processo de aprendizagem, através da disponibilização de ferramentas didático-pedagógicas, 

fornecendo ao aluno e ao professor suporte on-line, através de mídias de textos, 

imagens/vídeos e áudios, exemplos, dicas dos docentes, etc. Isto possibilitará o 

desenvolvimento de habilidades e formação de conceitos, com a ampliação da interatividade, 

além de otimizar o tempo na consulta de bibliografias, aspectos importantes na 

operacionalização de um sistema de informação (MESSA, 2010). 
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5.3. Construção e transição 

 

 As reflexões e a análise de teorias educacionais e metodologias de aprendizagem que 

guiaram a construção e o funcionamento do software, resultou na escolha da teoria sócio-

histórica (VYGOTSKY, 2007). Considerou-se que, articuladas, estas possibilitavam uma 

nova forma de ensinar e de aprender, baseadas em estratégias centradas no aluno, inserindo-o 

no processo com o intuito de estimulá-lo a solucionar problemas e potencializar o seu 

raciocínio clínico e terapêutico (GIL, 2006; VYGOTSKY, 2007). 

 Nesta perspectiva teórica, direciona-se o aluno a passar de receptor passivo para ativo, 

mudando seu papel no processo de aprendizagem. O professor será mediador na construção 

do conhecimento e estimulará a participação do discente, despertando a habilidade reflexiva e 

problematizadora (PRADO, 2012). 

 Com base na teoria sócio-histórico, nos pressupostos de Levi Vigostski sobre a Zona 

de Desenvolvimento Potencial, bem com os recursos, funções, modelagem e arquitetura 

documentadas nas etapas do desenvolvimento do software, concepção e elaboração, 

progrediu-se para a construção da Plataforma PEnsinar que culminou com a transição da 

equipe de desenvolvimento para emprego pelos usuários. 

 A etapa de construção foi o processo de conversão do que foi planejado e especificado 

nas etapas anteriores, para um sistema executável. As partes do sistema foram desenvolvidas 

paralelamente e integradas nesta fase, conforme sugere Sommerville (2010). 

 Ocorreu o desenvolvimento físico dos componentes do software, a partir do modelo de 

arquitetura, que possibilitou a operacionalização dos recursos e funções modeladas e 

planejadas, segundo Pressman (2006). 

 O resultado dessa construção é apresentado a seguir, conforme a visualização das 

interfaces da Plataforma PEnsinar pelos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

5.3.1 Página inicial 

 

 A interface inicial contem o nome designado ao AVA – Plataforma PEnsinar, a sua 

descrição, as instituições parceiras e financiadoras, contato, bem como uma área de 

login/acesso dos usuários (administrador, docentes e discentes) (figura 13). 

 

Figura 13 – Interface da Página Inicial da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 
 

 Esta interface tem a função de descrever a Plataforma PEnsinar, identificando os 

órgãos financiadores e parceiros, proporcionar o contato do público com a equipe de 

administradores, bem como o acesso dos usuários a plataforma. 

 A Plataforma PEnsinar é composta por áreas que direcionarão os usuários de acordo 

com suas funções. O administrador será responsável pela Área do Administrador. Os 

docentes e discentes serão direcionados para a área de Construção do PE. 
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5.3.2. Área do Administrador 

 

 A interface denominada Área do Administrador, é subdivida em: NANDA-I, NIC, 

NOC, CIPE
®
, Ligações, Usuários, Ferramentas didático-pegagógicas (figura 14). 

 

Figura 14 – Interface da Área do Administrado da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Nesta área, o administrador terá função de inserção, edição e exclusão das 

classificações de enfermagem (NANDA-I, NOC, NIC, Ligações e CIPE
®
), dos usuários 

(docentes e discentes), das ferramentas didático-pedagógicas (explicações, exemplos, vídeos e 

aulas). 

 Além de possibilitar o cadastro de discentes e docentes, os dados cadastrados nesta 

área serão disponibilizados para os usuários na Construção do PE, que facilitará o 

aprendizado das etapas do PE, bem como a disponibilização das classificações para a 

elaboração de diagnósticos, resultados e intervenções, através de bancos de dados de livros, 

textos, conteúdos explicativos, exemplos e mídias. Destaca-se a interatividade e a facilidade 
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no acesso na consulta às bibliografias e conteúdos, fatores importantes na otimização o tempo 

(MESSA, 2010). 

 

5.3.2.1. NANDA-I 

 

 Na interface de cadastro das informações relacionadas à NANDA-I, o Administrador 

terá a função de Buscar ou Inserir um diagnóstico de enfermagem. Ao optar por realizar uma 

busca, esta será possível através do seu número ou título, com a possibilidade de abri-lo 

(figura 15). 

 

Figura 15 – Interface da Área do Administrador, com a busca da NANDA-I da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 Após abrir o diagnóstico de enfermagem, aparecerão os seus componentes estruturais: 

Número, Título, Ano, Definição, Domínio, Classe, Características Definidoras e Fatores 

Relacionados ou Fatores de Risco, podendo então Editar ou Excluir. 

 O administrador estará atento às novas edições da NANDA-I, para alteração, exclusão 

e inclusão de novos diagnósticos de enfermagem, que ocorrem de dois em dois anos na 

Conferência da NANDA Internacional. Isso fornecerá aos professores e alunos um banco de 

dados sempre atualizado (HERDMAN, 2014). 
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 Antes de começar a cadastrar os diagnósticos, necessita-se de Inserir ou Buscar 

previamente as Características Definidoras, Fatores Relacionados e Fatores de Risco 

(figura 16). 

 

Figura 16 – Interface da Área do Administrador, com a busca e inserção das características definidoras, 

fatores relacionados e fatores de risco da NANDA-I da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 A necessidade de cadastrar as características e fatores previamente se dá devido a 

presença destes itens em mais de um diagnóstico de enfermagem, evitando o cadastro 

repetitivo de informações, criando-se um banco de dados que ficará a disposição para os 

usuários. 

 Com estes componentes cadastrados, procedem-se para a inserção dos diagnósticos de 

enfermagem, que aparecerão os espaços para inclusão de todas as informações necessárias 

para o cadastro, que incluirá as características definidoras, fatores relacionados e fatores de 

risco que serão encontrados através de um busca por ordem alfabética (figura 17). 
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Figura 17 – Interface da Área do Administrador, com a inserção dos diagnósticos da NANDA-I da 

Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 No momento da inserção dos diagnósticos, devem-se levar em conta os seus tipos: 

reais, promoção da saúde, de risco e síndrome. Os diagnósticos de enfermagem reais serão 

compostos, obrigatoriamente, por características definidoras (manifestações, sinais e 

sintomas) e fatores relacionados (causas). Os diagnósticos de enfermagem de promoção da 

saúde e síndrome são sustentados por características definidoras. Já os diagnósticos de 

enfermagem de risco estão apoiados nos fatores de risco, que aumentam a vulnerabilidade de 

um indivíduo, uma família ou uma comunidade (HERDMAN, 2014). 
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5.3.2.2. NIC 

 

 Na interface do cadastro das informações relacionadas a NIC terá, da mesma forma 

que as interfaces anteriores, a função de Buscar ou Inserir uma intervenção de enfermagem e 

as atividades. Ao optar por realizar uma busca, esta será possível através do seu número ou 

título, com a possibilidade de abri-lo (figura 18). 

 

Figura 18 – Interface da Área do Administrador, com a busca das intervenções da NIC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Após realizar a busca e abrir a intervenção de enfermagem, aparecerão os seus 

componentes: Número, Título, Definição, Domínio, Classe e Atividades, podendo então 

Editar ou Excluir. 

 Da mesma forma que nos diagnósticos de enfermagem, a plataforma permitirá, através 

de seu administrador, a atualização, exclusão e inclusão de novas intervenções, ocorridas nos 

novas edições da NIC. Isso proporcionará sempre um banco de dados atualizado e disponível 

para os usuários. 
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 Antes de começar a cadastrar as intervenções, necessita-se de Inserir ou Buscar 

previamente as Atividades (figura 19). 

 

Figura 19 – Interface da Área do Administrador, com a busca e inserção das atividades das intervenções 

da NIC da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Será criado um banco de dados com todas as atividades da NIC, com intuito de evitar 

a sua duplicação e repetição, podendo assim, serem utilizadas em várias intervenções. 

 Para Inserir uma intervenção de enfermagem, aparecerão espaços para introdução de 

todas as informações necessárias para o cadastro, que incluirá as atividades cadastradas 

previamente que serão encontradas através de um busca por ordem alfabética (figura 20). 
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Figura 20 – Interface da Área do Administrador, com a inserção das intervenções da NIC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

5.3.2.3. NOC 

 

 Na interface do cadastro das informações relacionadas a NOC terá, da mesma forma 

que as interfaces anteriores, a função de Buscar ou Inserir um resultado de enfermagem, suas 

escalas e indicadores. Ao optar por realizar uma busca, esta será possível através do seu 

número ou título, com a possibilidade de abri-lo (figura 21). 
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Figura 21 – Interface da Área do Administrador, com a busca dos resultados da NOC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Após buscar e abrir o resultado de enfermagem, aparecerão os seus componentes: 

Número, Título, Definição, Domínio, Classe e Indicadores, podendo então Editar ou 

Excluir. 

 O administrador, da mesma forma das etapas anteriores, terá a possibilidade e 

alterações, exclusões e inclusões de novos resultados, que ocorrem ao lançamento de cada 

nova edição da NOC. 

 No cadastro das informações relacionadas a NOC, inicialmente deve-se cadastrar as 

Escalas, onde aparecerão as opções de Buscar ou Inserir (figura 22). Para Buscar, se 

utilizará o nome do primeiro ponto. 
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Figura 22 – Interface da Área do Administrador, com a busca e inserção das escalas dos resultados da 

NOC da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Para Inserir uma escala de medida devem-se colocar os cinco pontos, que variam de 1 

a 5, onde o quinto ponto ou pontuação final é a condição mais desejável. Na 4ª edição da 

NOC, existem 14 escalas de medidas (MOORHEAD et al., 2010). 

 A intenção de cadastrar as escalas de medida previamente, é devido a presença das 

mesmas em mais de um resultado NOC. Consecutivamente cada indicador tem uma escala de 

medida correspondente. Por isso que se faz necessário o seu cadastro antes de inserir o 

resultado e seus indicadores (MOORHEAD et al., 2010). 
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 Da mesma forma que foi procedida com as Escalas, antes de começar a cadastrar os 

resultados, necessita-se de Inserir ou Buscar previamente os Indicadores, que os 

relacionarão com suas respectivas escalas (figura 23). 

 

Figura 23 – Interface da Área do Administrador, com a busca e inserção dos indicadores dos resultados 

da NOC da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O cadastro prévio dos indicadores é necessário, pois facilitará a alteração, exclusão e 

inclusão dos mesmos após as modificações nas novas edições. 

 O título do resultado, a definição, os indicadores e as escalas de medidas são 

componentes padronizados do resultado, não podendo ser modificados. Desta forma, ao 

inserir um Indicador, o mesmo estará associado obrigatoriamente a sua respectiva Escala de 

Medida (MOORHEAD et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 Prossegue-se para o cadastro das informações do resultado de enfermagem, que 

incluirá Número, Título, Definição, Domínio, Classe, Escala de Medida e Indicadores 

(MOORHEAD et al., 2010) (figura 24). 

 

Figura 24 – Interface da Área do Administrador, com a inserção dos resultados da NOC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

5.3.2.4. Ligações NNN 

 

 Na interface Ligações, haverá o cadastro das ligações entre NANDA-I, NOC e NIC, 

onde o Administrador deverá inseri-las no banco de dados, com as opções de Buscar e 

Inserir. Ao optar por realizar uma busca, esta será possível através do diagnóstico de 

enfermagem, com a possibilidade de abri-la (figura 25). 

 

 

 

 

 

 



61 

Figura 25 – Interface da Área do Administrador, com a busca das Ligações NNN da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 Após abrir a ligação, aparecerá o título do diagnóstico de enfermagem, dos resultados 

de enfermagem e das intervenções de enfermagem, podendo então Editar ou Excluir. 

 Para Inserir uma ligação, deverá ser escolhido um diagnóstico de enfermagem, 

seguido dos resultados e intervenções, respectivamente, salvando após a sua inserção (figura 

26). 

 A partir daí os títulos estarão interligados, contribuindo para a escolha dos resultados e 

intervenções de enfermagem no momento de realização do PE. 
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Figura 26 – Interface da Área do Administrador, com a inserção das Ligações NNN da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 As classificações de enfermagem facilitam o ensino de habilidades de pensamento 

crítico, raciocínio clínico e terapêutico de discentes e enfermeiros novatos. A padronização 

destas linguagens contribui para a prática e desenvolvimento da enfermagem (JOHNSON et 

al, 2012). 

 Neste cenário, as ligações entre as classificações NANDA-I, NOC e NIC representam 

um grande avanço na facilitação do uso e padronização destas linguagens no ensino, pesquisa 

e prática, pois sustentam o pensamento crítico e a habilidade lógica que os discentes e 

enfermeiros necessitam para prestar assistência (JOHNSON et al, 2012). 

 Oferecer as três classificações de uma forma associada em um AVA, poderá ser uma 

alternativa de inserção destas nos currículos, visto que, historicamente, estas não foram 

apresentadas em conjunto (MOORHEAD et al., 2010). 
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5.3.2.5. CIPE
®

 

 

 No cadastro das informações relacionadas a CIPE
®
, também terá a função de Buscar 

ou Inserir os eixos (foco, julgamento, cliente, meio, localização, tempo e ação) e termos 

correspondentes (figura 27). 

 

Figura 27 – Interface da Área do Administrador, com a busca dos eixos da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Ao optar por realizar uma busca do eixo, será possível através do nome. Já em relação 

aos termos, poderá ser realizada uma busca pelo código ou nome. Após, terá a possibilidade 

de Editar ou Excluir (figura 28). 
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Figura 28 – Interface da Área do Administrador, com a busca dos termos da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Para Inserir os novos eixos, deve-se escolher o ícone Inserir Eixo e incluir o número 

e nome (figura 29). 

 

Figura 29 – Interface da Área do Administrador, com a inserção dos eixos da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 
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 Já a inserção dos termos, escolhe-se o ícone Inserir Termo, e cadastra-se o Código, 

Termo, Definição e Eixo, este último cadastrado anteriormente (figura 30). 

 

Figura 30 – Interface da Área do Administrador, com a inserção dos termos da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Há a necessidade de relacionar os termos ao eixo correspondente, pois facilitará a 

escolha pelos discentes no momento da criação de diagnósticos, resultados e intervenções. 

 A partir da versão 1.0 (2005), o desenvolvimento da CIPE
®
 passou por uma transição 

da classificação de oito eixos para a forma de uma representação multiaxial do Modelo de 

Sete Eixos, como Foco, Julgamento, Meios, Ação, Tempo, Localização e Cliente, que 

representam uma linguagem com regras de modelagem formal (Web Ontology Language – 

OWL). As outras quatro versões da CIPE
®
, versão 1.1 (2008), versão 2 (2009), versão 3 

(2011) e versão 2013 (2013), estão disponibilizadas neste modelo de sete eixos (GARCIA; 

NÓBREGA, 2013; ICN, 2009) 

 Esta mudança se deu devido ao crescimento em tamanho e complexidade da 

terminologia, como também a necessidade de estar em conformidade com os padrões 

internacionais (ICN, 2009). 
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5.3.2.6. Usuários 

 

 Para o cadastro das informações relacionadas aos usuários (docentes e discentes), 

funcionará da mesma forma que os cadastros anteriores, com a função de Buscar ou Inserir 

um novo usuário (figura 31) 

 

Figura 31 – Interface da Área do Administrador, com a busca dos usuários da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 Ao optar por realizar uma busca, esta será possível através do nome ou matrícula, com 

a possibilidade de Abrir, Editar e Excluir. 

 Na interface para Inserir um novo usuário, consta-se espaços para o nome, data de 

nascimento, instituição, matrícula, e-mail, endereço, telefone, salvando após a sua inserção 

(figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Figura 32 – Interface da Área do Administrador, com a inserção dos usuários da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

O e-mail e a matrícula serão o login e a senha do usuário, respectivamente. 

 

5.3.2.7. Ferramentas didático-pedagógicas 

 

 O cadastro das ferramentas didático-pedagógicas também é função do Administrador 

e da equipe de técnica. Serão inseridas todas as informações necessárias (explicações, 

exemplos, vídeos e áudios) (figura 33). 
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Figura 33 – Interface da Área do Administrador, com a inserção das ferramentas didático-pedagógicas da 

Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O discente terá a sua disposição para a Construção do PE, ao lado de cada interface, 

as Ferramentas Didático-pedagógicas, que fornece em forma de textos os conteúdos, 

explicações, exemplos, vídeos e áudios (figura 34). 
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Figura 34 – Interface da Área Discente, com o exemplo de uma ferramentas didático-pedagógicas (mídia - 

vídeo) da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O AVA tem a possibilidade, através da Internet, de armazenar, recuperar, e organizar 

informações, bem como, acompanhar desenvolvimentos das ações dos discentes, que 

possibilitará uma maior criatividade, dinamicidade, interação e comunicação no processo 

educacional. A disponibilidade de informações aos discentes de uma forma interativa aumenta 

a eficiência, capacidade e reforço do aprendizado (PERES; MEIRA; LEITE, 2007; 

RODRIGUES, 2008). 

 A disponibilização destas ferramentas na plataforma funcionará, juntamente com a 

mediação docente, como mecanismos para melhorar a aprendizagem dos discentes, e 

consecutivamente ocorrer o desenvolvimento da ZDP, contribuindo para a transmissão dos 

conhecimentos sobre o PE e das classificações (OLIVEIRA, 2010; REGO, 2011) 

 A qualquer momento o discente pode Sair, Salvar ou Emitir um Portable Document 

Format (PDF) com o que foi construído (figura 35). Para retornar ao que foi construído, basta 

realizar novo login e entrar no caso novamente. 
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Figura 35 – PDF emitido com todas as informações construídas da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 

2015. 

 

 

5.3.3. Área Docente 

 

 Na interface da Área Docente estarão disponíveis os casos inseridos por ele ou a opção 

de introduzir novos (figura 36). 

 Estes casos tem o objetivo de fornecer dados, que estimularão os discentes ao 

raciocínio clínico, ao proporcionar a identificação de problemas, causas e evidências, que são 

aspectos necessários para a tomada de decisão e construção das etapas seguintes do PE, com a 

utilização das classificações de enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 
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Figura 36 – Interface da Área Docente, com os casos da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O docente terá acesso a Área Docente da Plataforma PEnsinar através de login e 

senha na Página Inicial. 

 Após a inserção de um novo caso, prossegue-se para a inclusão ou exclusão dos 

discentes no mesmo, através da sua matrícula ou nome, que devem estar cadastrados pelo 

administrador previamente (figura 37). 

 

Figura 37 – Interface da Área Docente, com a inserção dos discentes nos casos da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 
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 O docente tem a possibilidade de Editar ou Excluir o caso, acrescentando ou 

excluindo discentes no mesmo, com acesso aos seus dados e às sua atividades/ações 

realizadas. 

 Ao cadastrar os discentes no caso, o docente clica no ícone Abrir PE e será 

direcionado para as atividades da Construção do PE realizadas pelo mesmo (figura 38). 

 

Figura 38 – Interface da Área Docente, com as fases do PE da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 É neste momento que o docente realiza a mediação, com a correção, orientação, 

auxílio, alerta de qualquer ação do discente na construção das etapas do PE e das 

classificações, através de algum Comentário. 

 Neste cenário, ocorrerá a mediação do ensino, com o docente acompanhando o 

desenvolvimento das ações dos discentes. Isto possibilitará uma maior criatividade, 

dinamicidade, interação e comunicação no processo educacional, com um papel de 

transformação e construção do conhecimento (PERES; MEIRA; LEITE, 2007). 

 Esta mediação proporcionar-se-á uma melhor relação entre os discentes e docentes, 

pois possibilitará uma nova maneira de interatividade no cotidiano do ensino de enfermagem 

(PRADO, 2012). 
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5.3.4. Área Discente 

 

 Inicialmente, na interface da Área Discente, estarão dispostos os casos inseridos pelo 

docente (figura 39). 

 

Figura 39 – Interface da Área Discente, com os casos inseridos pelo docente da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 O discente terá acesso a Área Discente da Plataforma PEnsinar através do login e 

senha. Após Abrir o caso, o discente será direcionado para a Construção do PE, com a 

opção de escolher um dos módulos, o Módulo NANDA-I/NOC/NIC ou o Módulo CIPE
®
 

(figura 40). 

 Neste momento o discente deve analisar o caso proposto pelo docente. A intenção e 

coloca-lo diante de uma situação real, provocando o seu raciocínio e um processo de 

pensamento e julgamento da tomada de decisão necessária para a construção das etapas do PE 

(GALDEANO; ROSSI; ZAGO, 2010). 
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Figura 40 – Interface da Área Discente, com os módulos da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Os discentes terão a opção de construir os diagnósticos de enfermagem, resultados e 

intervenções do PE, com a utilização das classificações NANDA-I, NOC, NIC, ou CIPE
®
. 

 Na realidade da enfermagem brasileira, estas classificações são as mais conhecidas e 

utilizadas no ensino, pesquisa, prática e gerência, bem como atendem a norma ISO 

18104:2014, Modelo de Terminologia de Referência para a Enfermagem. Cada docente e 

instituição de ensino ou saúde deverão optar por um ou os dois módulos, que dependerá do 

currículo, familiaridade e necessidade de cada cenário com as classificações (CUBAS et al., 

2010; ISO/IEC, 2014; MARIN, 2009; MARIN; PERES; DAL SASSO, 2013; MATA et al., 

2012). 

 Após a escolha do módulo, o discente será direcionado para a Construção do PE, 

iniciando com a análise do caso e partirá para as etapas do PE (figura 41). 
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Figura 41 – Interface da Área Discente, com as etapas da construção do PE da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 As etapas do PE devem ser fluidas e inter-relacionadas, caracterizando-se por um ciclo 

contínuo e sequencial. Ambos os módulos terão em sua estrutura as etapas segundo Alfaro-

Lefreve (2010): investigação (caso e instrumento de coleta de dados), diagnóstico de 

enfermagem, planejamento (prioridades para os problemas diagnósticos, fixação dos 

resultados e intervenções), implementação e avaliação. 

 A Plataforma PEnsinar segue a Resolução nº 359/2009 do COFEN, que dispõe sobre a 

aplicação da SAE junto a instituições públicas e privadas, utilizando as etapas coleta de dados 

(investigação), diagnósticos de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e 

avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). 

 O PE tem suas etapas que podem variar de acordo com cada autor. A maioria utiliza 

investigação ou histórico, diagnóstico, intervenção ou implementação e evolução ou avaliação 

de enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2010). Escolhemos o modelo que a NCLEX 

(National Council Licensure Examination) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

utilizam, que inclui os resultados como elementos do planejamento (ALFARO-LEFREVE, 

2010; COFEN, 2009). 
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5.3.5. Construção do processo de enfermagem 

 

 Um AVA com ações necessárias para construção do PE e utilização das classificações 

de enfermagem, com a inserção do discente no centro do aprendizado, tendo o docente o 

papel medializador, proporciona sucesso no desenvolvimento do hábito de realizar o 

pensamento crítico, o raciocínio clínico e terapêutico (COGO et al., 2010). 

 O PE é a mais do que um método orientador e de planejamento da assistência e sua 

documentação. Ele estimula e orienta, tanto no ensino, quanto na prática, o pensamento 

crítico dos enfermeiros, necessário para investigar, diagnosticar, planejar, implementar e 

avaliar (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Segundo a ANA, “o PE é um modelo de pensamento crítico essencial para promover 

um nível competente de cuidado, englobar todas as ações importantes feitas por enfermeiros 

registrados e compor a base para tomada de decisão” (ALFARO-LEFREVE, 2010, p. 223). 

 

5.3.5.1. Investigação 

 

 Ao escolher qualquer módulo, Módulo NANDA-I/NOC/NIC ou Módulo CIPE
®
, o 

discente será inicialmente direcionado ao caso que foi inserido pelo docente (figura 41). 

 Deve-se realizar uma análise e reflexão do caso, identificando informações relevantes, 

como manifestações clínicas e fatores causais, necessárias para a construção das etapas 

seguintes do PE e a utilização das classificações de enfermagem. 

 A análise e a descrição de um caso coloca o discente diante de uma situação real. Isto 

estimulará a coleta de informações, um processo de pensamento, constituído por análise dos 

dados e determinação de soluções, e um processo de julgamento ou avaliação (GALDEANO; 

ROSSI; ZAGO, 2010). 

 Prosseguindo-se para primeira etapa do PE, a Investigação, o discente iniciará a 

realização da coleta de dados do caso, com a escolha, marcação e descrição das informações 

necessárias (figura 42). 
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Figura 42 – Interface da Área Discente, com a investigação da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 
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 Segundo Alfaro-Lefreve (2010), nesta etapa do PE procede-se com a coleta de dados, 

analisando informações referentes ao estado de saúde do cliente, família ou comunidade, com 

intuito de identificar anormalidades ou fatores de risco que contribuam para os problemas de 

saúde. 

 Os itens desta área ou instrumento de coleta de dados serão inseridos pelo 

Administrador. A coleta de informações dependerá da área estudada pelos usuários (UTI, 

Clínica Médica, Saúde Coletiva, Saúde Mental, etc.), bem como a teoria de enfermagem 

utilizada como marco conceitual (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Os instrumentos de coleta de dados tem a finalidade de subsidiar, direcionar e auxiliar 

enfermeiros e estudantes na obtenção, registro, organização e principalmente no agrupamento 

dos dados, que é um princípio do pensamento crítico (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Este momento contribuirá para o desenvolvimento de habilidades inerentes a 

investigação, como entrevista e exame físico, que foca nos aspectos biológicos, sociais e 

espirituais, auxiliados por técnicas propedêuticas (inspeção, palpação, percussão e ausculta). 

Possibilita-se o desenvolvimento do julgamento clínico, que expressa o entendimento da 

situação, a partir dos dados observados, construindo um conjunto de fatores relacionados e 

evidências necessárias que servirão para a formulação dos diagnósticos, resultados e 

intervenções (SILVA et al., 2012; TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Para construção deste AVA, optou-se pelo uso de um instrumento de coleta de dados 

construído e validado para a Unidade de Terapia Intensiva, que utiliza a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas (NHB) (RAMALHO NETO; FONTES; NÓBREGA, 2013). 

 

5.3.5.2. Diagnóstico de Enfermagem 

 

 Na segunda etapa do PE, Diagnóstico de Enfermagem, os discentes deverão construir 

diagnósticos, com base na análise e interpretação criteriosa dos dados coletados 

anteriormente. 

 No Módulo NANDA-I/NOC/NIC o discente terá disponível todos os componentes 

para construir os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I (título, características 

definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco) (figura 43). 
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Figura 43 – Interface da Área Discente, com os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O título deverá ser pesquisado por ordem alfabética ou número, que ao ser 

selecionado, identificará sua definição, que sugerirá todas as características definidoras, 

fatores relacionados ou fatores de risco que o compõem. Cabe aos usuários, por meio do 

raciocínio clínico, analisar e escolher os dados que achar pertinente. 

 O discente terá a opção de editar e excluir os diagnósticos construídos, bem como 

inserir vários. 

 O ensino e a construção dos diagnósticos de enfermagem deverão começar a partir da 

investigação, que fornecerá evidências como características definidoras (sinais e sintomas) e 

fatores relacionados (causas), que combinadas compõem o diagnóstico (CRAFT-

ROSENBERG; SMITH, 2010). 

 No Módulo CIPE
®
, para construção dos diagnósticos, serão disponibilizados todos os 

termos, incluídos nos respectivos eixos (foco, julgamento, cliente, meio, localização, tempo e 

ação), com exceção do eixo ação (figura 44). 

 

 

 



80 

Figura 44 – Interface da Área Discente, com os diagnósticos de enfermagem da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Ao clicar em cada eixo, o termo será encontrado e selecionado através de uma busca 

por ordem alfabética. Quando terminar a escolha de todos os termos, deve-se inseri-los, 

porém estarão desorganizados. Neste momento, o discente terá que editar o conjunto de 

termos e organizá-los, para a formulação de um enunciado lógico. Ao realizar estes ajustes, o 

diagnóstico de enfermagem estará pronto e salvo, com a possibilidade de ser editado dou 

excluído. 

 Segundo docentes e discentes, a CIPE
®
 possibilita também o estímulo ao raciocínio 

clínico, com o modelo multiaxial de sete eixos responsável pela construção de diagnósticos de 

enfermagem, bem como o aumento da possibilidade de formulação de mais diagnósticos 

(ICN, 2009; PFEILSTICKER; CADÊ, 2008). 

 Segundo Herdman (2014), os diagnósticos de enfermagem se definem da seguinte 

forma: 

 

[...] são julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da 

comunidade a problemas de saúde reais ou potenciais, e proporcionam as bases para 

as seleções de intervenções de enfermagem para alcançar resultados [...] 
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 Já para a CIPE
®
, o diagnóstico de enfermagem é: 

 

[...] uma decisão sobre um fenômeno que é o foco da intervenção de enfermagem 

[...] composto de conceitos que estão incluídos nos eixos da Classificação de 

Fenômenos (ICN, 2013). 

 

 Segundo o COFEN o diagnóstico de enfermagem é considerado: 

 

“Um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 

enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 

alcançar os resultados esperados (COFEN, 2009)”. 

 

 Para elaboração desta etapa, não se deve apenas fazer uma simples listagem de 

problemas, mas provocar o discente para exercer a capacidade de análise, julgamento, síntese 

e de percepção, para que ocorra a tomada de decisão, que é a construção dos diagnósticos de 

enfermagem (SILVA et al., 2009; TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 O ato de diagnosticar tem uma grande importância na educação de discentes e de 

enfermeiros, pois ao investigar e elencar diagnósticos, estes desenvolverão o raciocínio e 

pensamento crítico, que culminará em um melhor direcionamento dos resultados e da escolha 

das intervenções de enfermagem, com intuito de promover uma assistência de qualidade 

(CRAFT-ROSENBERG; SMITH, 2010). 

 Para contribuir na construção dos diagnósticos de enfermagem, o AVA disponibilizará 

para os discentes e docentes, respectivamente através do Módulo NANDA-I/NOC/NIC e do 

Módulo CIPE
®
, as classificações de enfermagem mais utilizados no Brasil, NANDA-I e 

CIPE
®
 (MATA et al., 2012; GARCIA; NÓBREGA, 2005). 

 As classificações de enfermagem são instrumentos que possibilitam a organização de 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem nomeando os fenômenos de seu 

interesse. A sua utilização promove e estimula o pensamento crítico, inserção em sistemas de 

informação em instituições, no ensino e educação permanente de profissionais e 

potencialização do ensino do PE, bem como a tomada de decisão (CARVALHO et al., 2007; 

CROSSETI; DIAS, 2002; CRUZ, 2008; GARCIA; EGRY, 2010). 

 

 

 



82 

5.3.5.3. Planejamento 

 

 Na terceira etapa do PE, Planejamento, o discente terá disponível na Plataforma 

PEnsinar interfaces para elencar as Prioridades, Resultados e Intervenções (ALFARO-

LEFREVE, 2010). 

 O planejamento consiste na elaboração de um plano de cuidados, baseado nos 

diagnósticos de enfermagem construídos, para o alcance de resultados (TANNURE; 

PINHEIRO, 2010). 

 

5.3.5.3.1. Prioridades 

 

 Na interface para identificação das Prioridades, aparecerão todos os diagnósticos, 

NANDA-I, construídos na etapa anterior (figura 45). 

 

Figura 45 – Interface da Área Discente, com a prioridade dos diagnósticos da NANDA-I da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 
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 A figura 46 mostra a etapa Prioridades para os diagnósticos construídos com a CIPE
®
. 

 

Figura 46 – Interface da Área Discente, com a prioridade dos diagnósticos da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Nas prioridades, os diagnósticos deverão ser analisados, utilizando o raciocínio clínico 

para a tomada de decisão. Ocorrerá a seleção dos problemas que expressam mais urgência, 

com base nas necessidades dos indivíduos, famílias e comunidades (CRAFT-ROSENBERG; 

SMITH, 2010; TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 

5.3.5.3.2. Resultados 

 

 O discente seguirá para a seleção dos Resultados, devendo escolhê-los para cada 

diagnóstico de enfermagem priorizado. Estes resultados se tornarão indicadores para o 

sucesso do planejamento, com grande importância para a avaliação, que apontará se os 

diagnósticos de enfermagem foram solucionados e se as ações escolhidas tiveram sucesso 

(ALFARO-LEFREVE, 2010). 
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 No Módulo NANDA-I/NOC/NIC, os resultados NOC (títulos e definições) serão 

sugeridos de acordo com as Ligações NANDA-I, NOC e NIC. Para cada diagnóstico 

escolhido devem-se escolher seus respectivos resultados (figura 47). 

 

Figura 47 – Interface da Área Discente, com os resultados da NOC da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 

2015. 

 

 

 As ligações foram inseridas na Plataforma PEnsinar com intuito de potencializar a 

relação entre diagnósticos, resultados e intervenções, que facilitará o raciocínio clínico, bem 

como a utilização em sistema de informações (JOHNSON et al, 2012). 

 Dentre vários benefícios das ligações, Johnson et al (2009, p. 135) citam que: “O 

fornecimento das ligações [...] permite avaliar a assistência de enfermagem prestada a 

populações de pacientes, bem como a determinar sua eficiência”. 

 Ao escolher um ou mais resultados NOC, aparecerão a definição, os indicadores e suas 

respectivas escalas (figura 48). 
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Figura 48 – Interface da Área Discente, com os indicadores dos resultados da NOC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 Devem-se selecionar os indicadores necessários com sua respectiva escala, variando 

numa escala de Likert de cinco pontos, para se medir a situação do indivíduo, família ou 

comunidade, com o ponto 1 o pior escore e o ponto 5 o escore mais desejável (MOORHEAD 

et al., 2010). 

 Os resultados da NOC possibilitarão aos discentes, através de seus indicadores, a 

obtenção de informações do estado de saúde através da pontuação de 1 a 5 utilizada nas 

escalas, sempre buscando ensinar a importância de elencar resultados, e que vise a análise dos 

efeitos decorrentes da aplicação de intervenções de enfermagem, a partir desses indicadores 

(MOORHEAD et al., 2010; TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Já no Módulo CIPE
®
, a organização e escolha dos resultados funcionam da mesma 

forma que os diagnósticos de enfermagem, identificando os termos dos respectivos eixos, com 

exceção do eixo ação (figura 49). 
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 Os resultados de enfermagem construídos na CIPE
®
 representam a medida ou o estado 

de um diagnóstico de enfermagem, em um determinado período, após a intervenção de 

enfermagem (ICN, 2013). 

 

Figura 49 – Interface da Área Discente, com os resultados da CIPE
®

 da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 

2015. 

 

 

 Após selecionar os termos de todos os eixos, deve-se organizar o enunciado, com a 

opção de excluir e editar. 

 

5.3.5.3.3. Intervenções 

 

 No Módulo NANDA-I/NOC/NIC, as intervenções NIC, através de seus títulos e 

respectiva definição, também serão sugeridas pela Ligação NANDA-I, NOC e NIC, baseadas 

nos diagnósticos de enfermagem e resultados selecionados (figura 50). 
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Figura 50 – Interface da Área Discente, com as intervenções da NIC da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 

2015. 

 

 

 Ao selecionar uma ou mais intervenções, aparecerão as suas respectivas atividades 

(figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Figura 51 – Interface da Área Discente, com as atividades das intervenções da NIC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O discente deverá escolher aquelas que se adéquam aos problemas de cada indivíduo, 

família ou comunidade. Serão oferecidas 542 intervenções, com 10 a 30 atividades, chegando 

a mais de 12 mil atividades (DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010). 

 No Módulo CIPE
®
, a organização e escolha das intervenções funcionam da mesma 

forma que os diagnósticos de enfermagem e resultados (figura 52). 
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Figura 52 – Interface da Área Discente, com as intervenções da CIPE
®

 da Plataforma PEnsinar. 

Natal/RN, 2015. 

 

 

 Deve-se identificar os termos nos seus respectivos eixos, com exceção do eixo 

julgamento (ICN, 2009). Há a opção no fim de editá-lo, com intuito de organizar as palavras e 

deixar o enunciado com mais sentido ou excluí-lo. 

 Na etapa do Planejamento, o discente deverá escolher e registrar de modo organizado 

as ações de Intervenções que serão realizadas, com intuito de alcançar os resultados, frente 

aos diagnósticos de enfermagem encontrados (COREN, 2009; TANNURE; PINHEIRO, 

2010). 

 Desta forma, serão fornecidas ações em resposta a um diagnóstico de enfermagem 

com a finalidade de produzir um resultado de enfermagem (ICN, 2013). 
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5.3.5.4. Implementação 

 

 Na interface correspondente a etapa Implementação, estarão disponíveis todas as 

Intervenções e Atividades (Módulo NANDA-I/NOC/NIC) construídas na etapa anterior 

(figura 53). 

 

Figura 53 – Interface da Área Discente, com a implementação das intervenções da NIC da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 No Módulo CIPE
®
 estarão dispostas as Intervenções construídas na etapa anterior, 

com a utilização dos eixos e termos (figura 54) 
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Figura 54 – Interface da Área Discente, com a implementação das intervenções da CIPE
®

 da Plataforma 

PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 O discente novamente terá que utilizar-se do raciocínio terapêutico, para auxiliá-lo na 

tomada de decisão para incluir ou complementar as ações (atividades ou intervenções) 

escolhidas, acrescentando, se necessário, informações que descrevam como fazer, quando e 

quem realizará (ALFARO-LEFREVE, 2010). 

 É neste momento que se realiza a documentação e a comunicação dos cuidados para 

todos os membros envolvidos no atendimento aos fatores e características encontradas, 

através da descrição mais detalhada das ações elencadas no planejamento anterior 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Deve-se fazer este processo para todas as atividades e intervenções escolhidas em 

ambos módulos. Em seguida, será disponibilizada a intervenção de enfermagem, com a opção 

de editá-las, com o objetivo de organizar os enunciados para fornecer um maior sentido as 

frases ou excluí-las. 
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5.3.5.5. Avaliação 

 

 Na interface para registro da Avaliação, serão disponibilizados espaços para a 

inserção de anotações que descreverão as avaliações de enfermagem (figura 55). 

 

Figura 55 – Interface da Área Discente, com a avaliação da Plataforma PEnsinar. Natal/RN, 2015. 

 

 

 De acordo com a evolução do caso clínico, após a implementação das intervenções e 

baseado nos resultados escolhidos, o discente deverá realização a avaliação, que segundo 

Alfaro-Lefreve (2010, p. 132) consiste em “acompanhar as respostas do cliente aos cuidados 

prescritos por meio de anotações no prontuário ou os locais próprios, da observação direta da 

resposta do cliente a terapia proposta, bem como o relato do cliente”. 

 Para COFEN (2009), a avaliação é o: 

 

“Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 

alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.” 
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 A avaliação apesar de ser a quinta etapa do PE, não deve conclui o processo, visto que 

proporciona ao discente uma reavaliação, reiniciando o processo, com a análise do alcance 

dos resultados, mantendo, retirando ou modificando as ações planejadas, bem como os 

diagnósticos de enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Ao realizar a avaliação, através de uma análise detalhada da evolução dos dados do 

caso clínico proposto, deve-se reavaliar e/ou atualizar os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem. Todas estas informações devem ser registradas e documentadas na plataforma 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

 Após a construção de todas as interfaces e áreas da Plataforma PEnsinar pela equipe 

de desenvolvimento, realizou-se testes de todo o sistema, que possibilitou o funcionamento 

correto do ambiente operacional real, progrediu-se para a etapa de transição, que culminou 

com a entrega do sistema para o emprego. A partir deste momento a Plataforma PEnsinar será 

utilizada pelos discentes e docentes, que ocorerrá o incremento do software, após um processo 

de avaliação, que promoverá uma realimentação, informando defeitos e mudanças 

necessárias. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Este estudo mostrou a interligação entre instrumentos da ciência da enfermagem, PE e 

as classificações (NANDA-I, NOC, NIC e CIPE
®

), e a teoria educacional, numa perspectiva 

tecnológica, culminando com a construção e execução de um ambiente virtual de 

aprendizagem (Plataforma PEnsinar), ferramenta que integra virtualmente estes elementos e 

coloca o aluno como membro ativo e o professor como mediador no processo de 

aprendizagem. 

 Trata-se de uma iniciativa de grande potencial, pois lança uma ferramenta que 

promove a utilização do PE e das classificações, que contribuirá para o desenvolvimento da 

Zona de Desenvolvimento Proximal, bem como do raciocínio clínico e pensamento crítico, 

aspectos tão almejados no ensino da enfermagem. 

 O presente estudo foi ancorado nas especificações das etapas do processo de 

desenvolvimento de software RUP (concepção, elaboração, construção e transição), que 

permitiu uma melhor organização do planejamento e da construção da Plataforma PEnsinar. 

As etapas iniciais, concepção e elaboração, tiveram grande importância, pois 

possibilitou a comunicação entre os pesquisadores da enfermagem com a equipe de 

desenvolvimento do sistema. Esta permitiu várias reflexões e discussões teóricas e 

metodológicas acerca das necessidades do ensino da enfermagem, relacionadas ao PE e as 

classificações, que culminou com a escolha da abordagem sócio-histórica, que coloca o 

discente no centro do aprendizado e o professor como mediador, com auxílio das ferramentas 

didático-pegagógicas. Com isso, foi realizada a documentação de informações e 

planejamento, através de desenhos de arquitetura, modelos/esboços, com intuito de direcionar 

os fluxos e recursos do sistema. 

Na etapa de construção, foram confeccionadas, interligadas e testadas as interfaces da 

Plataforma PEnsinar (área do administrador, área do docente, área do discente e área da 

construção do PE). Na área do administrador é possível a realização do cadastro das 

classificações de enfermagem, dos usuários, dos conteúdos das ferramentas didático-

pedagógicas. Na área docente, tem a possibilidade de construção de casos, com a inserção dos 

discentes nos mesmos. A partir daí há a mediação e contribuição do docente na área do 

discente, que foi disponibilizada dois módulos, Módulo NANDA-I/NOC/NIC e Módulo 

CIPE
®
, progredindo para o aprendizado das etapas do PE, com a utilização das classificações 

de enfermagem para sua construção. Foram disponibilizadas ferramentas didático-
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pedagógicas com explicações, exemplos, vídeos, áudios para facilitar a compreensão das 

etapas e das classificações de enfermagem. 

Finalizada a construção, foi realizada a transição da Plataforma PEnsinar da equipe de 

desenvolvimento para os pesquisadores, que possibilitou o emprego do mesmo. Com a 

utilização do sistema pelos usuários, culminará posteriormente em uma avaliação do 

desempenho funcional, através da utilização do Modelo do Processo de Avaliação segundo a 

norma ISO 9126-1, avaliando as características como funcionalidade, confiabilidade, 

usabilidade e eficiência. Isto possibilitará o incremento do software, que tem o intuito de 

realizar uma realimentação, informando defeitos e mudanças necessárias. 

 O principal problema encontrado foi a carência e disponibilidade de pesquisadores da 

área tecnológica para o envolvimento no desenvolvimento da construção de sistemas de 

informações, com foco na área educacional e da saúde. Isto é devido à predominância de 

linhas de pesquisa voltadas para a área tecnológica e exatas, promovendo uma escassez 

professores e alunos que se interessem pelo objeto do nosso estudo. 

 Houve a seleção de poucos alunos do curso de engenharia de software, que acarretou 

em problemas na construção do AVA. Isto forçou a contratação de uma empresa 

especializada em sistemas de informação para término da plataforma, gerando gastos 

financeiros. 

 Uma limitação a ser mencionada é a ausência da etapa de avaliação e posterior 

incremento da Plataforma PEnsinar, passo que permitiria colocar o AVA em uso no âmbito 

educacional imediatamente. Porém, esse passo deverá será realizado em projeto a continuar. 

Deve-se também mencionar que não se pode desmerecer a complexidade do trabalho que a 

etapa da construção proporcionou. 

 Apesar das dificuldades encontradas no percurso do desenvolvimento da Plataforma 

PEnsinar, destacamos nesta pesquisa a interação entre as áreas tecnológicas, educacionais e da 

saúde, bem como a participação de pesquisadores de instituições renomadas como a Escola 

Superior de Enfermagem de Lisboa e a Escola Superior de Enfermagem do Porto, este que é 

um centro de acreditação de sistemas de informação do ICN. Todas estas parcerias tiveram o 

objetivo de construir uma tecnologia que colabore com a inserção prática de novos modelos 

de ensino e de assistência em saúde,  que contrapõem os modelos tradicionais vigentes que 

dominam nas instituições formadoras e assistenciais. 

 Almeja-se uma transformação do papel do aluno, colocando-o como agente ativo do 

processo de aprendizagem, que passará de ser apenas um mero receptor. Ele será responsável 



96 

pela construção do seu conhecimento, através da mediação docente e das ferramentas 

didático-pedagógicas, que estimularão o seu raciocínio clínico e pensamento crítico. 

 Com isso, espera-se que está iniciativa potencialize o aprendizado do PE e das 

classificações, modificando a relação professor-aluno, despertando outros pesquisadores para 

a propagação de ideias transformadoras que construam novas tecnologias e recursos 

pedagógicos para a mudança paradigmática que desejamos, sempre recomendando a busca 

por recursos financeiros e parceria com universidades de excelência ou empresas que tenham 

profissionais qualificados para o desenvolvimento de softwares e sistemas para internet. 
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