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RESUMO 

Introdução: A realização de consulta de enfermagem em pacientes com insuficiência cardíaca, 

pautada em sistema de linguagem padronizada é considerada uma estratégia eficaz para 

avaliação e manejo do tratamento. No entanto, não existem relatos na literatura sobre o 

desenvolvimento ou uso de softwares com essa finalidade. Objetivo: Desenvolver um 

prontuário eletrônico para consulta de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca 

crônica. Método: Estudo metodológico pautado no modelo de prototipação, realizado em seis 

fases: coleta de requisitos; projeto rápido; construção do protótipo; avaliação pelos 

pesquisadores; refinamento do protótipo e entrega do produto. Resultados: Foram coletados os 

requisitos para o desenvolvimento do prontuário eletrônico do paciente com insuficiência 

cardíaca por um profissional da área de programação de sistemas e junto as pesquisadoras. 

Sequencialmente foi verificada a viabilidade através de um projeto rápido, onde um esboço com 

as linguagens computacionais e a construção do protótipo foi apresentado pelo programador 

para avaliação. Foram realizadas três avaliações. Na primeira, o protótipo continha nove telas, 

que foram refinadas para cinco, além da organização do menu, tornando-o mais intuitivo e 

remetendo às etapas da consulta de enfermagem pautada em sistemas de linguagens 

padronizadas. Na segunda, foi refinado o conteúdo de cada tela para adequá-lo aos requisitos. 

A terceira avaliação, de caráter técnico, considerou a ergonomia, funcionalidade, usabilidade e 

efetividade. Em uma avaliação global desses quesitos foram recomendadas adequações 

principalmente nos itens da ergonomia e usabilidade.  Conclusão: O prontuário eletrônico para 

consulta de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca crônica foi desenvolvido e 

subsidiará documentação e informação do registro sistematizado de enfermeiros em clínicas 

especializadas, no entanto, ainda torna-se necessário a validação clínica do mesmo para 

utilização. Produto: Protuário Eletrônico para Consulta de Enfermagem em Pacientes com 

Insuficiência Cardíaca – PEP_IC. 

Descritores: Insuficiência Cardíaca, Terminologia de Enfermagem Padronizada, Processo de 

Enfermagem, Registros Eletrônicos de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing consultation in patients with heart failure, based on a standardized 

language system is considered an effective strategy for evaluation and management of the 

treatment. However, there are no reports in the literature about the development or use of 

softwares for this purpose. Objective: To develop an electronic medical record for nursing 

consultation of patients with chronic heart failure. Method: Methodological study based on the 

prototyping model, performed in six phases: requirements collection; quick project; 

construction of the prototype; researchers evaluation; prototype refinement and product 

delivery. Results: The requirements for the development of the electronic medical record of 

patients with heart failure were collected by a professional in the systems programming area 

and by the researchers. Sequentially, viability was verified through a fast project, where a sketch 

with the computational languages and the construction of the prototype was presented by the 

programmer for evaluation. Three evaluations were accomplished . In the first, the prototype 

contained nine screens, which were refined to five, besides the menu organization, making it 

more intuitive and referring to the steps of the nursing consultation based on standardized 

language systems. In the second, the content of each screen was refined to fit the requirements. 

The third technical evaluation considered ergonomics, functionality, usability and effectiveness. 

In an overall evaluation of these questions, adjustments were recommended, especially in 

ergonomic and usability items. Conclusion: The electronic medical record for nursing 

consultation of patients with chronic heart failure was developed and will subsidize 

documentation and information of the systematized registry of nurses in specialized clinics, 

however, it is still necessary to validate it for use. Product: Electronic Provision for Nursing 

Consultation in Patients with Heart Failure - PEP_IC. 

 

Descriptors: Heart Failure, Standardized Nursing Terminology, Nursing process, Electronic 

Health Records 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido a evolução tecnológica que vem assumindo importante papel no mundo 

globalizado, as sociedades observam a crescente necessidade de desenvolvimento de estratégias 

para suportar tais avanços. Na área da saúde essa premissa não se apresenta de maneira diferente, 

no entanto o desafio se torna ainda maior por ser necessário contemplar os diversos tipos de 

tecnologia em prol do desenvolvimento dos trabalhos das equipes de saúde em detrimento às 

assistências integralizadas, individualizadas e humanizadas.1,2,3  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS), proposta inicialmente na versão 1.0 - versão preliminar 

elaborada por equipe da área de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde-SUS no 

ano de 2003, sendo atualizada e apresentada de forma definitiva na versão 2.0 após a 12º 

Conferência Nacional de Saúde no ano de 2004,  estabeleceu como estratégias a promoção e o 

uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação, para melhorar os processos 

de trabalho em saúde através de um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado.1 

No ano de 2015, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 589 que institui a Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) e tem como finalidade definir os 

princípios e as diretrizes a serem observados pelas entidades públicas e privadas de saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pelas entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, 

para a melhoria dos processos gerenciais, com o uso da informação e da informática e também 

dos recursos dela.2 

Nesse cenário, a informática em saúde desponta como área do saber, que trata das 

informações e usos das ferramentas de automação, do processamento de dados e informações, 

nos vários segmentos de atividades relacionadas à saúde do indivíduo e da coletividade, sendo 

capaz de gerar conhecimento, descentralizando os processos de produção e disseminando a 

informação em saúde.1,2  

Mas para tanto, foi necessário desenvolver o Sistema de Informação em Saúde (SIS), 

que permite um inter-relacionamento para aproximar o setor da saúde, de seus usuários e 

possibilitar a atividade de agregação de todos os dados provenientes do meio social, 
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educacional, econômico, político e epidemiológico, configurando-se numa rede de informação 

capaz de refletir o todo, determinante e condicionante dos processos de saúde ou de doença de 

um cidadão, sua família ou comunidade.3 

Já a Informática em Enfermagem é a área de conhecimento que estuda a aplicação dos 

recursos tecnológicos no ensino, na prática, na assistência e no gerenciamento da assistência e 

do cuidado, existindo há mais de 30 anos. No entanto, para alguns profissionais da atualidade é 

considerada um desafio, uma área desconhecida e um mistério a ser respeitado e temido. Porém, 

para outros, representa grande perspectiva de atuação e crescimento.4 

A Informática em Enfermagem se apropria de recursos e produtos para auxiliar o dia-a-

dia da prática e do cuidado direto ao paciente, quer seja na realização de pesquisas, quer seja no 

ensino, como um instrumento a mais para estimular alunos e pacientes, na busca de informações 

com qualidade.4 

A Associação Norte Americana (ANA) de Enfermagem reconhece a Informática como 

uma especialidade que caracteriza o emprego de computadores, conhecimento, uso de dados ou 

informação com o objetivo de padronizar a documentação, melhorar a comunicação, apoiar a 

tomada de decisão, desenvolver e disseminar novos conhecimentos, aumentar a qualidade, a 

efetividade e a eficiência no cuidado em saúde, fornecendo maior poder de escolha aos pacientes 

para promover os avanços da ciência da enfermagem.5 

Para o desenvolvimento da Informática em Enfermagem, no passado, era imprescindível 

a utilização de um computador e seus recursos computacionais específicos (programas), ou seja, 

sistemas de hardware e software, respectivamente. No entanto, nos dias atuais temos outras 

alternativas, mais recursos da tecnologia da informação, embora temos que concentrar nossa 

atenção na aplicabilidade destes.4 

Os softwares desenvolvidos para a enfermagem e outras áreas afins de conhecimento da 

saúde possuem o objetivo de coletar, armazenar, processar, cadastrar e recuperar os dados 

necessários em tempo real, para solucionar problemas do cotidiano de uma forma organizada, 

sistematizada e acima de tudo segura, como: administrar o serviço e os recursos facilitadores do 

cuidado ao paciente, gerenciar as informações para um melhor atendimento e reunir os recursos 

de pesquisa e o ensino à pratica de enfermagem.6 Desta forma, os recursos computacionais têm 

sido utilizados como uma alternativa no apoio ao desenvolvimento do Processo de Enfermagem 
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(PE), oportunizando integrá-lo em uma estrutura lógica de dados, informação e conhecimento 

para a tomada de decisão do cuidado sistematizado.7 

E nessa conjuntura, os Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEPs) constituem uma 

alternativa utilizada pelos profissionais de outras áreas de conhecimento da saúde e 

principalmente pela Enfermagem, para o registro de suas atividades de assistência, sendo uma 

exigência contemplada na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem estabelecida pelo 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)8, assim como, mais especificamente através da 

Resolução COFEN nº 429 de 30 de maio de 2012, que aponta a obrigatoriedade do registro das 

ações de enfermagem de forma manual/convencional ou com a utilização de recursos 

computacionais para o planejamento das ações, bem como, o preparo necessário para a 

utilização deste recurso.9 

O registro das ações de enfermagem configura-se no registro da realização do Processo 

de Enfermagem (PE) como ação privativa do enfermeiro em todas as suas etapas, como é 

determinado pelo COFEN através de um rol de legislações próprias da profissão de 

enfermagem, além da Lei de Exercício Profissional.8-11 O PE é um instrumento metodológico 

que orienta o cuidado profissional e a documentação da sua prática. Este propicia assistência de 

qualidade, organização, continuidade e integralização por incitar o pensamento crítico para 

determinar julgamentos clínicos que subsidiem o alcance dos resultados.8,12,13 

Nas últimas décadas, o PE vem sofrendo mudanças para melhor se adequar à evolução 

exigida ao aprimoramento da profissão de Enfermagem enquanto ciência. A evolução do 

conceito do PE perpassou por diferentes gerações, modificando-se de acordo com os cenários 

de prática assistencial, e atualmente encontra-se na terceira geração.14-16 

A primeira geração ocorreu dos anos de 1950 a 1970, sob forte influência do modelo que 

objetivava identificar e solucionar problemas, focando na observação, mensuração e análise dos 

dados. Nesse momento, ele foi descrito em quatro fases: coleta de dados, planejamento, 

intervenções e avaliação.14-16 

 A segunda geração, que ocorreu de 1970 a 1990, foi marcada pela inserção do 

Diagnóstico de Enfermagem (DE), embora o mesmo já estivesse presente na literatura desde 

1950, somente após 1973 foi oficialmente incluído como etapa, marcando o início e toda nova 

geração com um PE de cinco fases. E a terceira geração teve início por volta de 1990 e tem 
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como foco os Resultados de Esperados (RE), bem como as Intervenções de Enfermagem (IE) a 

partir do julgamento clínico para determinar os DEs.14,16-18 

O PE quando desenvolvido em ambiente ambulatorial é chamado de Consulta de 

Enfermagem (CE),11 que deve ser implementada em todas as suas etapas pautada em um Sistema 

de Linguagem Padronizada (SLP). Os SLP são instrumentos utilizados por uma disciplina ou 

profissão para organizar e padronizar uma terminologia, aplicável de forma lógica, formal e 

compartilhada.19 A preocupação em adotar uma linguagem padronizada para a Enfermagem foi 

inserida na prática assistencial na segunda geração do PE, quando utilizaram-na para nomear os 

problemas de saúde.16 

 Na Enfermagem, os  SLP mais conhecidos e utilizados são: a NANDA Internacional ou 

NANDA-I,  apresentada como taxonomia e utilizada para classificação dos DEs; a Classificação 

dos Resultados de Enfermagem (NOC) utilizada para Resultados Esperados; Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC).19 Estes, apresentam ligações que são definidas como uma 

relação ou associação entre um diagnóstico e uma intervenção de enfermagem que, de forma 

conjunta, obtém um resultado e/ou soluciona um problema, facilitando o raciocínio diagnóstico 

e a tomada de decisão.20 

A CE ao paciente com insuficiência cardíaca (IC) crônica é considerada uma ferramenta 

valiosa no manejo dessa clientela, pois trata de pacientes que ao serem acompanhados por 

equipes multidisciplinares aderem melhor ao tratamento, melhorando a qualidade de vida e, 

consequentemente, reduzindo a morbi-mortalidade.21 

A IC é uma síndrome clínica complexa e sistêmica, que no Brasil tem como principal 

causa a cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial, caracterizada pelo 

inadequado suprimento sanguíneo, consequente ao débito cardíaco insuficiente às demandas 

metabólicas teciduais, com elevação das pressões pulmonar e venosa sistêmica. Sendo assim, é 

considerada a via final das doenças cardiovasculares, gerando um impacto epidemiológico e 

social significativo, visto que cursa com manifestações clínicas limitantes que impossibilitam 

as atividades cotidianas, gerando readmissões hospitalares, baixa qualidade de vida, risco de 

mortalidade precoce, além de altos custos para o sistema de saúde.20-27 

Nos Estados Unidos da América, aproximadamente 5,1 milhões de indivíduos 

apresentam as manifestações clínicas de insuficiência cardíaca e a tendência é continuar 



21 
 

aumentando, portanto estima-se que até 2050, um em cada cinco norte-americanos maior que 

65 anos apresentarão as manifestações clínicas da doença.28 No Brasil, segundo dados obtidos 

no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no mês de maio de 

2019, a IC continua sendo a primeira causa de internação hospitalar das doenças do aparelho 

circulatório, totalizando 14.623 mil casos de internações no Brasil. No mesmo período, a região 

Sudeste totalizou 6.211 mil casos de internações 29 

O custo médio total para o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no país  é de 

R$ 24.399.648,71 e R$ 10.416.012,73 apenas para esta Região (Sudeste), sendo que dados sobre 

atendimentos ambulatoriais neste cenário não estão disponíveis.29 Em relação aos óbitos, 

verificou-se também números expressivos, alcançando 1.689 óbitos em todo país, o que 

corresponde a uma taxa de mortalidade de 11,55%.29 Estima-se que sua prevalência aumente 

46% de 2012 a 2030, o que resultará em mais de 8 milhões de pessoas com IC acima de 18 

anos.30 

O tratamento para IC pode ser dividido em farmacológico e não farmacológico, tendo 

como intuito melhorar a condição clínica do paciente, gerar um aumento na tolerância de 

atividades físicas, reduzir o número de internações por descompensação, favorecer as condições 

para o autocuidado, aumentar a sobrevida com qualidade de vida do paciente.5 São vários os 

fatores que podem levar o paciente a descompensar, dentre eles a baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso, além de conhecimento deficiente sobre a doença, ingesta hídrica descontrolada 

e ingesta inadequada de alimentos ricos em sódio.21,23,28 

Uma das maneiras de manejar a doença é o acompanhamento multiprofissional desse 

paciente em clínicas especializadas. Nas clínicas de IC, o enfermeiro desenvolve papel central 

e fundamental através da CE que é altamente recomendada pela Diretriz Brasileira de IC (Classe 

I com nível de evidência A), visto que pode reduzir os riscos de morbi mortalidade, aumentar a 

adesão ao tratamento e o autocuidado, além de melhorar a qualidade de vida.21 

A CE ao paciente com IC exige pensamento crítico para o alcance de resultados  através 

de tomadas de decisões assertivas e sistematizadas sobre a complexidade desta síndrome, e para 

isso, é essencial que seja pautada em SLP.19,31,32 Mas apesar de sua eficácia, para detecção 

precoce de diagnósticos, intervenções e resultados, um estudo demonstrou que de uma forma 

geral, o tempo médio de uma CE de primeira vez foi de aproximadamente 48,91 minutos, 
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enquanto que uma consulta de seguimento, foi de 22,14 minutos.33 Considera-se que para aplicar 

todas as fases do PE utilizando  SLP de forma manual essa margem de tempo pode ser ainda 

maior, o que serve de fator para tornar dificultoso e desmotivador a implementação do PE e dos 

SLP. 

Contudo, na prática assistencial ao paciente com IC, o enfermeiro além de ter que 

cumprir as exigências éticas/legais que demandam uma CE pautada no PE com SLP, também 

tem que gerenciar o grande volume de informações que precisam ser detalhadamente 

organizadas e registradas no prontuário do paciente, não perdendo de vista a relação de 

confiabilidade que precisa construir com o paciente e sua família.  

Portanto, o registro manual no prontuário pode tornar a documentação incompleta e 

comprometer a avaliação dos resultados esperados e a comunicação efetiva da equipe 

multiprofissional, principalmente em clínicas especializadas em IC.33 

Desta maneira, o registro da CE de pacientes com IC em PEP surge como uma 

possibilidade de suporte clínico-assistencial necessária à prática destes profissionais, 

subsidiando a organização de DEs, IEs e RE para rápida recuperação, padronização de termos 

e linguagens e documentação, assegurando o acesso, otimizando tempo, diminuindo 

informações controversas e ainda garantindo a gestão e segurança dos dados.7 

Diante disso, este estudo questiona: como informatizar uma consulta de enfermagem de 

pacientes com Insuficiência Cardíaca?  

 Portanto, nesse estudo tratamos da temática: informatização da consulta de enfermagem 

de pacientes com insuficiência cardíaca através do registo eletrônico. 

 

1.1 - Objetivo Geral:  

        Desenvolver um prontuário eletrônico para consulta de enfermagem de pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica (PEP_IC). 

O estudo se justifica, pois, com a evolução dos sistemas de informática em saúde, e a 

necessidade crescente de implementação do PE, e consequentemente com a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) pautada em SLP para adequação ética e objetivando 

estabelecer maior qualidade e segurança na assistência de enfermagem ao paciente com IC; 
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assim, torna-se imprescindível tal desenvolvimento para a área de enfermagem. Visto que, PEPs 

são importantes ferramentas e trazem como vantagens a melhoria da acessibilidade, legibilidade, 

além de facilitarem a recuperação em caso de acidentes. Além disso, aumentam a eficiência, 

qualidade do cuidado e a velocidade da comunicação, facilitando a análise de pesquisas. O 

tempo de trabalho do enfermeiro também é citado, favorecendo o contato com o paciente. Outra 

vantagem apontada é a diminuição de duplicidade de informações.33 

Com o intuito de verificar o que está sendo publicado sobre o tema, foram realizadas 

buscas no site oficial da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos – NCBI/Publisher 

Medline (PubMed) em maio de 2019, com os descritores:  heart failure,, nursing diagnosis e 

nursing process , utilizando o operador boleano AND sendo encontrados 290 artigos; com os 

descritores  heart failure, eletronic health records e nursing process, utilizando o mesmo 

operador boleano, foram encontrados 10 artigos; com os descritores heart failure, medical 

records e nursing process e o mesmo operador boleano, foram encontrados 39 artigos; com os 

descritores  heart failure, medical records systems computerized e nursing proces, utilizando o 

mesmo operador boleano, foram encontrados 06 artigos; com os descritores heart failure, 

hospital information systems e nursing process, utilizando o mesmo operador boleano, foram 

encontrados 13 artigos. No entanto, ao realizar a leitura dos títulos e abstracts dos artigos 

encontrados, nenhum deles fazia referência ao PEP na área de IC, o que comprova a 

originalidade e relevância deste trabalho ao interligar a informática com a assistência a esse tipo 

de paciente. 

Os 13 artigos encontrados utilizando a estratégia de busca com os descritores heart 

failure, hospital information systems e nursing process, utilizando o operador boleano AND, 

não evidenciou nenhum estudo que abordasse uso do prontuário eletrônico com aplicação do 

PE, muito menos com abordagem específica a pacientes com insuficiência cardíaca. Desses 

artigos, 8 (oito) foram realizados exclusivamente com pacientes com Insuficiência Cardíaca 

(IC), entretanto os outros 5(cinco) abordaram outras áreas de especialidade, parâmetros clínicos 

de avaliação e/ou monitoramento de outras doenças, sendo que apenas 2 fizeram abordagem da 

IC e outras doenças.34-46 

Desses dois estudos, um se propôs a descrever a extensão da mudança nas ordens de 

atendimento de pacientes com dor torácica e infarto agudo do miocárdio, osteoartrite 
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degenerativa com artroplastia de quadril e osteoartrite degenerativa com procedimentos de 

substituição da articulação do joelho, cirurgia de revascularização do miocárdio, insuficiência 

cardíaca congestiva e pneumonia, com o intuito de analisar mudanças na ordem definida ao 

longo do tempo.34 E o outro realizou o desenvolvimento de um sistema para melhorar os 

cuidados clínicos discutidos nos rounds multiprofissionais em pacientes com IC, doença arterial 

obstrutiva coronariana (DAC), acidente vascular cerebral (AVC), baseado no programa Get 

With The Guidelines (GWTGs) da American Heart Association, sendo observado nesse estudo 

que a incorporação de uma enfermagem especializada em IC em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar aumenta significativamente a alta hospitalar reduzindo consequentemente a 

mortalidade.35 

Também verificou-se que um estudo testou a hipótese da mensuração por cardio  

impedência em relação a mudança postural do paciente com IC, foi um estudo de 30 pacientes 

sendo 18 diagnosticados com IC e outros 12 sem nenhuma doença cardíaca.36 Enquanto que, o 

estudo descritivo de abordagem longitudinal, descreveu as intervenções de enfermagens mais 

usadas no período de 1998 a 2002 em pacientes internados com diversas doenças dentre delas a 

IC, ultilizando o Nursing Interventions Classification (NIC), neste estudo foi observado que o 

cuidado prestado nesse período foi de forma individualizada para cada paciente internado.37 

 Outros três estudos clínicos realizaram abordagens de avaliação e monitoramento de 

pacientes com IC. Um propôs o monitoramento diário do peso, bem como a adesão à prática da 

pesagem diária e o registro da prática pelo próprio paciente, o estudo foi realizado através da 

avaliação deste registro, o qual chamou de diário. Outros dois estudos se propuseram a realizar 

avaliação e monitoramento parâmetros vitais, sendo que um foi sobre a otimização do 

diagnóstico de IC por meio do exame laboratorial de mensuração do Peptídeo Natiurético tipo 

B e o outro tratou apenas da avaliação de pacientes em monitorização de oximetria venosa para 

avaliação à beira do leito da oxigenação tecidual.38,39,40 

Um estudo, mostrou que os pacientes com IC possuem mais risco de re-internações, 

dessa forma pacientes conveniados a um determinado sistema de saúde americano receberam 

vistas domiciliares para a avaliação do risco em questão, foram 1327 pacientes e 75 domicílios 

embora não tenha sido um estudo específico para pacientes com IC, retratou uma análise de 
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custo-efetividade de duas metodologias assistenciais utilizadas por médicos e enfermeiros, 

emergindo como consequência a análise do risco.41 

Também verificou-se um estudo que testou o peptídeo natriurético do tipo B no ponto 

de atendimento médico, para auxiliar no rápido rápido diagnóstico, gerando maior custo-

efetividade no tratamento de pacientes com IC.42 Enquanto que dois estudos foram 

desenvolvidos por enfermeiros, sendo que um aplicou em consultas de enfermagem no Vietnã 

o método teach-back, também chamado show-me, considerado um método para conformação 

de comunicação, usado por profissionais de saúde para confirmar se um paciente entende o que 

está sendo explicado a ele através da capacidade do paciente de “ensinar de volta" a informação 

com precisão.43 Já o outro estudo teve como objetivo, identificar os principais diagnósticos de 

enfermagem com fatores relacionados a sinais/sintomas usando NANDA-I para pacientes com 

IC.44 No entanto, nenhum estudo desenvolveu ou utilizou a tecnologia da informação do tipo 

software para tal. 

O artigo que mais se aproximou da proposta do presente estudo abordou o 

desenvolvimento de uma data mart de IC em tempo real, para manejo de paciente com IC, 

segundo o artigo já foram inseridos 175.000 dados de pacientes, esse aplicativo promete 

identificar precocemente o risco e piora do paciente com IC, resultando na melhoria do 

atendimento e auxiliando na tomada de decisões clínicas, para aprimorar a qualidade geral dos 

cuidados. Tal estudo se aproximou também ao método de desenvolvimento de software, pois 

adotou o modelo modificado de Ciclo de Vida, aplicado à engenharia de software.45 Em 

contrapartida, um outro estudo não apresentou nenhum tipo de correlação com a proposta deste 

estudo, visto que teve como objetivo relatar os resultados usando um método modificado para 

colocar tubos nasointestinais guiado por sensor eletromagnético em pacientes com dispositivos 

de assistência ventricular esquerda.46 

No entanto, verificou-se que existem algumas publicações de desenvolvimento de 

software para auxiliar o desenvolvimento e implementação da SAE para suporte à prática clínica 

e assistencial de enfermagem no Brasil. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por exemplo, foi o pioneiro a implantar 

o PE informatizado no país no ano de 2000, seguido do Hospital Universitário de São Paulo 

(HU-USP) que em 2005, também desenvolveu e implantou o software denominado Sistema de 
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Documentação Eletrônica do Processo de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(PROCEnf-USP), realizando a avaliação do mesmo, anos depois. Porém, não foram encontrados 

estudos que abordem o desenvolvimento de software ou PEP para consulta de enfermagem 

específicos para pacientes com IC.47-50 

Desta forma, tal estudo pretende contribuir para a prática assistencial de enfermagem 

por propor o desenvolvimento de um prontuário eletrônico para consulta de enfermagem em de 

paciente com insuficiência cardíaca, pautado em sistemas de linguagens padronizadas, 

atendendo assim, tanto às demandas assistenciais, quanto legais; estabelecer uma comunicação 

de dados entre a equipe de enfermagem, equipe multiprofissional, gerentes, e também ao 

paciente e sua família; ao ter disponível seu prontuário eletrônico, pretende favorecer a 

otimização do trabalho do enfermeiro no registro de todas as etapas da consulta de enfermagem, 

propiciando um maior contato com o paciente; e, ainda proporcionar através da formulação de 

um banco de dados estruturado para consulta, condições para análise e pesquisa, assim como 

guarda e resgate de informação de forma rápida e segura, podendo ser  usado em diversos 

cenários nacionais e internacionais, estabelecendo redes de pesquisa multicêntricas da 

assistência de enfermagem prestada ao pacientes com IC, com identificação dos principais 

diagnósticos, intervenções eficazes e eficientes para atingir determinados resultados, 

possibilitando o mapeando do cenário desse tipo de cuidado  em enfermagem. 

Além disso, também contribui para o processo de ensino-aprendizagem, podendo ser 

utilizado como ferramenta de aprendizagem de disciplinas que envolvam o PE com SLP ao 

adulto e idoso, por incorporar a informática em saúde e objetivar a coleta de dados.  O 

julgamento clínico, planejamento e avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca em 

acompanhamento ambulatorial, possibilita aproximar o acadêmico do uso real de um PEP, 

ressaltando a importância dos saberes interdisciplinares na formação em saúde.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Sistema de Informação em Informática em Saúde e o desenvolvimento de Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP) 

2.1.1 Sistema de Informação e Informática em Saúde  

A informação e informática em saúde é considerado uma tecnologia em franca expansão, 

para acompanhar os avanços tecnológicos que estamos vivenciando atualmente. Assim sendo, 

muito estudiosos e profissionais da área da Tecnologia da Informação (TI) ou mesmo de outras 

áreas da saúde, estão reconhecendo a importância do Sistema de Informação e Informática em 

Saúde; vislumbrando nesse cenário, um meio promissor para desenvolvimento de tecnologias 

gerenciais, assistenciais e educacionais e também como proposta de especialização 

profissional.51 

No Brasil, a Política Pública que caminha ao encontro desta realidade, foi proposta pelo 

Ministério da Saúde (MS) no ano de 2003, através da publicação da Política Nacional de 

Informação e Informática em Saúde (PNIIS), na sua Versão preliminar 1.0, posteriormente 

outras versões foram apresentadas para análise e discussão de grupos técnicos de trabalho de 

diversos segmentos do MS, até a versão definitiva, ou seja, a versão 2.0 ser totalmente aprovada 

e apresentada no ano seguinte. Estabelecendo-se que o planejamento, a definição, a implantação 

e a avaliação dos sistemas de informação em saúde, serão realizados de forma participativa e 

contemplando as necessidades de usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e 

gestores das três esferas de governo.1 

A PNIIS pretende implementar a integração e articulação das informações em saúde, 

através do estímulo ao registro eletrônico, de ações individuais e coletivas, objetivando a 

melhoria da qualidade e eficiência dos processos de trabalho.1  

Para que todo esse planejamento fosse possível, em 2015 o MS formalizou o processo 

com a publicação da Portaria nº 589 que institui a Política Nacional de Informação e Informática 

em Saúde (PNIIS), tendo como finalidade definir os princípios e as diretrizes a serem 

observados pelas entidades públicas e privadas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
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(SUS), e pelas entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, para melhoria dos processos 

gerenciais com o uso dos recursos da informação e informática.2 

No entanto, a implementação do PNIIS ainda é um grande desafio para os gestores de 

todas as esferas governamentais; contudo, é de grande relevância para os profissionais da área 

de saúde, visto que propicia mais segurança na gestão das informações e uma maior agilidade, 

no registro das mesmas.52 De acordo com uma Revisão Integrativa, realizada à luz do modelo 

proposto por Mendes, Silveira e Galvão, no ano 2015, trouxe à tona a importância do sistema 

de informação e também a preocupação das instituições de saúde em aderir a tal sistema.53 

Dentre as diretrizes estabelecidas pela legislação que ratifica a PNIIS, podemos destacar 

a necessidade de incentivo a qualificação dos processos de trabalho em saúde, tanto na gestão 

de sistemas de saúde quanto na gestão do cuidado; e a implementação de Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TICs) que dê condições de melhoria para os processos de trabalho, 

e ainda a promoção da formação,  qualificação e da educação permanente dos trabalhadores e 

dos gestores de saúde para facilitar a implementação dessa tecnologia.2  

Considera-se, com isso, que o processo de implantação do registro eletrônico de saúde, 

requer qualificação por parte daqueles que irão implementá-lo/executá-lo, cabendo muitas vezes 

ao gestor do serviço, incentivar a adesão ao mostrar os benefícios da incorporação da prática ao 

cotidiano de trabalho das equipes.54 

Contudo, faz-se mister ressaltar, que a usabilidade do sistema de informação e 

informática em saúde, deve ser prático, voltado para uma realidade contextual, de fácil 

compreensão pelos usuários ou profissionais que irão operá-lo para que gere a adesão de tais 

sujeitos, além disso, não basta apenas informatizar o sistema de saúde, mas também preparar os 

profissionais para esse processo através de qualificação profissional para operacionalizar o 

sistema. O sistema tem que ser funcional e útil para assim otimizar a prática dos profissionais 

em seus ambientes de trabalho.53-55 

 

2.1.2 PEP e Desenvolvimento de Software para PEP 

O prontuário do paciente constitui uma ferramenta fundamental para a prestação do 

cuidado em saúde, podendo ser definido como um registro padronizado e organizado de toda a 
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informação referente ao processo saúde x doença de um indivíduo, desde o nascimento até a 

morte.56 Nesse sentido, o PEP pode ser um grande aliado como dispositivo de acesso às 

informações necessárias tanto ao profissional, como ao paciente. 

O PEP permite o compartilhamento de informações entre diferentes profissionais de 

saúde, como base legal para as ações médicas, fonte de pesquisas clínicas, estudos 

epidemiológicos, avaliações da qualidade do cuidado do paciente, vigilância a reações adversas 

de drogas e, também, como fonte de educação e reciclagem médica continuada.57,33 

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.639/2002, em seu Artigo 4°, 

estabelece que o prazo mínimo a partir do último registro para a preservação dos prontuários 

médicos em suporte de papel é de 20 anos.58 O tempo de guarda do prontuário em papel é um 

fator desestimulante para as Unidades Hospitalares, que precisam investir em dois modos de 

armazenamento: papel e sistema digital. Com isso, a proposta do Sistema de Informação e 

Informática em Saúde desponta para o desenvolvimento de tecnologias que corroborem para a 

aquisição e utilização de softwares para PEP. 

A Tecnologia da Informação (TI) é definida como um conjunto de métodos e 

ferramentas, mecanizadas ou não, que tem o objetivo de garantir a qualidade e pontualidade 

dessas informações dentro da estrutura organizacional.59 Desta forma, o desenvolvimento de 

software trata-se de um processo realizado por profissionais da TI ou engenheiros de software, 

abrangendo programas executáveis60,61, resultando de um processo criativo e de inovador.  

O desenvolvimento de software é a operacionalização de técnicas específicas e 

rebuscadas de engenharia de software, não sendo considerada uma atividade trivial, pois 

envolve analisar e compreender determinado problema, para materializá-lo de forma lógica 

através da linguagem computacional.62 

Para a criação e utilização de PEPs ou software na área da saúde, mais especificamente 

da enfermagem, é imprescindível que o enfermeiro se aproprie e tenha definido os processos de 

desenvolvimento ou engenharia de software. Com isso, para o desenvolvimento deste arsenal 

tecnológico, existem diferentes modelos de processos de software, mas algumas atividades são 

fundamentais, independente do modelo escolhido.63 

A especificação de software, define sua funcionalidade e as restrições sobre suas 
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operações. O projeto e a implementação definem a produção do software que atenda à 

especificação; a validação visa a garantir que o software, faça o que o cliente deseja e a evolução 

permite o software evoluir para atender às necessidades do cliente.64 

Sendo assim, foi necessária a apropriação dos conceitos de engenharia de software usado 

pela primeira vez  por Friedrich Ludwig Bauer em 1968, na primeira conferência dedicada ao 

assunto, patrocinada pelo NATO Science Committee65. Seu surgimento decorreu da análise feita 

na época sobre as condições da indústria de software que estava entrando em um período crítico 

de colapso, que ficou conhecido pela alcunha de “crise do software”, que teve seu início em 

meados da década de 1960, quando os programas existentes tornaram-se difíceis de ser 

mantidos, estendendo-se até o final da década de 1970.66 

A engenharia de software é o estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia 

a fim de obter um software que seja confiável e que funcione de forma econômica e eficiente 

em máquinas reais.65 E de acordo com Pressman,56 a engenharia de software pode ser entendida 

como uma tecnologia em camadas ou níveis 

As ferramentas provêm apoio automatizado ou semi automatizado para as camadas de 

processos e métodos. A camada de métodos provê as abordagens e atividades necessárias para 

a construção do software. Abrangem um conjunto de tarefas que incluem análise dos requisitos, 

projeto, implementação, testes e manutenção. Já a camada de processo permite integrar as 

camadas de métodos e ferramentas para que haja o desenvolvimento do software dentro do prazo 

e de maneira adequada. Por fim, a camada foco em qualidade, como o próprio nome já diz, dá 

ênfase à qualidade do produto.66 

Os modelos de desenvolvimento de software, compreendem modelos tradicionais que 

são: Cascata, Incremental e Rapid Application Development (RAD); já os modelos 

evolucionários são: Prototipagem, Espiral e Desenvolvimento Concorrente.56 

 Uma revisão integrativa, que avaliou a produção científica nacional e internacional 

sobre o conhecimento a respeito do processo de desenvolvimento de software aplicáveis ao 

cuidado de enfermagem nos meses de junho e julho de 2013, constatou que o Modelo de 

Prototipação e o Modelo em Cascata, Linear ou Clássico foram escolhidos prioritariamente para 

o desenvolvimento de Softwares de apoio assistencial de enfermagem.63  Sendo assim, nesse 
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estudo optou-se pelo Modelo de Prototipação para o desenvolvimento da segunda etapa deste 

estudo por mais se relacionar com a proposta. 

A prototipação compreende um conjunto de seis fases que envolvem sistemas, 

ferramentas e procedimentos a serem seguidos, proporcionando os detalhes de como construir 

um Software66 e sua escolha se deu por parecer representar a melhor abordagem ao apresentar 

etapas bem definidas e esclarecedoras podendo capacitar o desenvolvedor a criar um modelo de 

Software, além disso, propicia ao pesquisador criar um modelo de Software que, posteriormente, 

será avaliado pelo cliente e aprimorado, e só então, será implementado.67 

As etapas da prototipação66 podem ser compreendidas na Figura 1 que se segue abaixo, 

e explicadas logo a seguir: 

 

Figura 1 – Esquema de prototipação baseado no modelo apresentado por Pressman (2011)

 

Fonte: Modificado de Figura 1.8 Prototipação. In: PRESMAN, R. S. Engenharia de software. 3 ed., São 

Paulo: Pearson Makron Books; 2011. 

 

- Fase 1: Coleta e refinamento de requisitos – fase em que o desenvolvedor e seu 

cliente definem os objetivos gerais do Software, identificam quais os requisitos são conhecidos 

e as áreas que necessitam de definições adicionais. Entendendo-se por requisitos para um 

Software todas as tarefas que lidam com investigação, definição e escopo de novos sistemas ou 

alterações. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
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- Fase 2: Projeto rápido – representação dos aspectos do Software que são visíveis ao 

usuário, ou seja, abordagens de entrada e formatos de saída. 

- Fase 3: Construção do protótipo – é definida como a implementação rápida do 

projeto. 

- Fase 4: Avaliação do protótipo– o cliente e o desenvolvedor avaliam o protótipo ou 

podem colocá-lo para que outras pessoas o façam. 

- Fase 5: Refinamento do protótipo – o cliente e o desenvolvedor redefinem os 

requisitos do Software a ser desenvolvido como versão final. 

- Fase 6: Construção do Produto -  após serem identificados os requisitos, o protótipo 

deve ser descartado e a versão de produção, ou versão final, deve ser construída considerando 

os critérios de qualidade gerados pelo cumprimento das alterações necessárias. 

Vale ressaltar que tais etapas foram adaptadas ao estudo e serão descritas no método, 

considerando que algumas etapas foram desenvolvidas pelo profissional da Tecnologia da 

Informação (TI), sendo acompanhadas e repassadas para a pesquisadora. 

 

2.1.3 – Informática em Enfermagem 

Historicamente o sistema de informação foi desenvolvido de maneira independente para 

atender questões administrativas, financeiras, laboratoriais e de cuidado ao paciente, 

acreditando-se que a integração das partes mudaria tanto a realidade do cuidado prestado ao 

paciente quanto as questões gerenciais, proporcionando uma assistência individualizada e uma 

melhoria na qualidade. 68 

No Brasil o sistema de informação em saúde se fortaleceu, com o desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), dando subsídios para criação de diversos sistemas de controle, 

como: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos (Sinasc), Sistemas de Informações de Internações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH/SUS), entre outros.69 

Dessa maneira, foi comprovado através de um estudo de caso único e integrado realizado 

em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Região Centro-Oeste do Brasil no ano 

de 2014, em que profissionais treinados e habilitados quando utilizaram a TI do tipo software, 
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para realização do registro de enfermagem, foram capazes de documentar mais informações das 

etapas da SAE em menos tempo, em comparação aos registros manuais, objetivando assim um 

planejamento de enfermagem mais eficaz e mais detalhado, tornando-a uma prática altamente 

promissora.70 

Frente a toda demanda requerida para o cuidado dos pacientes que apresentam diversos 

problemas reais e potenciais de enfermagem, mais prioritariamente os pacientes com IC, tanto 

em ambiente hospitalar quanto extra-hospitalar, a informatização se faz imprescindível. Visto 

que, o enfermeiro precisa dar conta de elevada quantidade de informações clínicas e gerenciais 

simultaneamente ou sequencialmente, além da variação do estado clínico do indivíduo a ser 

cuidado, e também o estabelecimento do vínculo enfermeiro x família x paciente. Além disso, 

ainda precisa se preocupar com a gestão e o armazenamento de dados de forma a estabelecer a 

segurança dos mesmos.  

Nesse contexto, a informatização da assistência de enfermagem se torna uma ferramenta 

imprescindível e necessária para melhoria da documentação da enfermagem através do registro 

mais assertivo e para a implementação do Processo de Enfermagem à prática assistencial.71 

Além disso, o Registro de enfermagem em Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é 

assegurado em legislação própria de enfermagem, ou seja, no Art. 8º da Lei de Exercício 

Profissional/COFEN, que considera a utilização de recursos computacionais para o 

planejamento das ações de enfermagem.8 O uso de recursos computacionais tem sido 

considerado um forte aliado à profissão para que seja possível implementar efetivamente o PE, 

com o objetivo de integrá-lo a uma estrutura lógica de dados, informação e conhecimento para 

a aplicação de um cuidado integralizado e sistematizado.72 

A utilização do PEP e sua integração ao PE, ratifica os benefícios advindos da 

informatização da assistência da enfermagem, ao permitir selecionar e inserir os dados do 

paciente conforme a estrutura de funcionamento do software, direcionando para o SLP – DE, 

Resultados Esperados e Intervenções mais apropriados, resultando na prescrição para o cuidado 

de enfermagem de maneira integralizada e individualizada.68 

A importância de uma assistência de enfermagem mais automatizada, está diretamente 

ligada à velocidade de informações, na tomada de decisões, planejamento da assistência e ações 
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de cuidado.69 Com os avanços tecnológicos e o mundo globalizado, tais sistemas têm ganhado 

espaço no mercado de trabalho, simplificando e otimizando o processo de trabalho.70 

É importante salientar que a tecnologia de informação influencia diretamente na 

tecnologia do cuidado, tanto sob o ponto de vista assistencial, quanto gerencial, proporcionando 

mais segurança, promovendo assim uma melhor relação entre o profissional e o paciente. Essa 

relação é devido à praticidade do armazenamento dessas informações para uma continuidade de 

cuidado mais fidedigna, otimizando assim a tomada de decisão no processo de enfermagem.73,74 

 Os registros eletrônicos, para coleta de dados, por meio de check-list e decisões 

terapêuticas já pré-determinadas, diminuem o tempo gasto com registros manuais.  Desta 

maneira, é evidente o benefício do prontuário eletrônico na atuação clínica do enfermeiro e da 

equipe multidisciplinar, pois uma vez facilitando a forma dos registros de enfermagem, esse 

profissional é capaz de destinar seu tempo para o planejamento e execução da assistência do 

paciente, família e comunidade, tornando assim o atendimento de enfermagem mais 

humanizado e holístico.73 

 

2.2 - Consulta de Enfermagem (CE) 

2.2.1 – Aspectos éticos, legais e documentais com o uso do Sistema Padronizado de 

Linguagem (SLP) 

A Consulta de Enfermagem (CE) é uma atividade precípua do enfermeiro, e de acordo 

com as Leis que regem a prática profissional desta categoria é considerada atividade privativa 

do enfermeiro e tem como fundamento os princípios de universalidade, equidade, resolutividade 

e integralidade das ações de saúde. Para tal, compõe-se de histórico de enfermagem 

(compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e 

implementação da assistência e evolução de enfermagem.8,10-13 

Ela compreende a implementação do PE em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, ou seja, em todos os 

ambientes fora do contexto hospitalar.12 No entanto, apesar de regulamentada desde a década de 

80, ela ainda não é totalmente utilizada nos três níveis de atenção à saúde por diversos 

fatores.75,76 
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A CE pautada no PE é direcionada ao paciente, família e comunidade, com o objetivo 

de levantar os problemas reais e/ou potenciais vivenciados por essa clientela para determinar os 

diagnósticos de enfermagem, os resultados de enfermagem e traçar intervenções efetivas. Ela 

tem como escopo, organizar, hierarquizar, sistematizar e dar consistência, sentido, ao registro 

da assistência de enfermagem nos três níveis da atenção à saúde humana.77 Para isso, é essencial 

que a mesma seja realizada com embasamento em Sistemas de Linguagem Padronizadas (SLP). 

Há mais de 40 anos pesquisadoras e teóricas da enfermagem não medem esforços na 

busca de estabelecer uma linguagem própria que favoreça a comunicação, tanto entre os 

prestadores, quanto aos receptores de cuidados, e que seja uma base de conhecimento que 

suporte as demandas da prática profissional, sendo capaz de refletir na melhora da qualidade, já 

que, sustentam um pensamento crítico e habilidades lógicas, necessários para promover 

assistência a pacientes com múltiplas condições crônicas.17,78 

O desenvolvimento de linguagens padronizadas para serem utilizadas na prática de 

enfermagem, constitui um processo desafiador, porém extremamente necessário, visto que 

facilita a comunicação e a informação dos julgamentos clínicos de enfermeiros sobre as 

respostas dos problemas de saúde e processos vitais do homem, família e comunidade em que 

o mesmo está inserido.17 

Os SLPs são instrumentos importantes para lidar com a crescente complexidade do 

cuidado de enfermagem. Suas potenciais contribuições para a enfermagem se dá pelo fato de 

tais sistemas oferecerem um arcabouço formal, científico e estruturado para apoiar o raciocínio 

clínico, organizar o conhecimento e a experiência profissional. Com isso, o uso do SLP torna-

se fundamental para o desenvolvimento da enfermagem como disciplina e profissão, pois trata 

da organização de conceitos relevantes para a prática clínica e científica.79,80 

As terminologias utilizadas nos SLPs  são conjuntos pré-definidos e acordados de 

termos, onde se descrevem conceitos importantes à prática da enfermagem, uniformizando-os e 

respeitando os diagnósticos de enfermagem, os resultados esperados e as intervenções de 

enfermagem. A principal finalidade de uma terminologia própria é demonstrar o valor da 

profissão, bem como sua contribuição na atenção à saúde.80 

Um estudo de revisão integrativa de literatura publicado no ano de 2012,  que teve como 

objetivo  identificar nas publicações de periódicos nacionais e internacionais indexadas nas 
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bases de dados os principais padrões de dados, terminologias e sistemas de classificação 

utilizados no cuidado em saúde, utilizou como bases de dados o  Medical Leterature and 

Retrivial Sistem on Line (MEDLINE), Cumulative Index to Nursing na Allied Health Literature 

(CINAHL) e o Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), evidenciou que as principais 

terminologias e sistemas de classificação utilizados nas etapas do processo de enfermagem são: 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA); Home Health Care Classification 

(HHCC); Sistema OMAHA (Community Health System); PCDS: Patients Care Data Set 

(Conjunto de Dados de Cuidado ao Paciente), PNDS: Perioperative Nursing Data Set , 

Classificação das Respostas Humanas de Interesse para a Prática da Enfermagem Psiquiátrica e 

de Saúde Mental e NILT: Nursing Intervention Lexicon Terminology (Léxico e Terminologia 

para Intervenções de Enfermagem); Nursing Intervention Classification (NIC); Nursing 

Outcomes Classification (NOC).81 

O mesmo estudo aponta que no Brasil e no mundo, as terminologias/classificações mais 

utilizadas atualmente na prática profissional são: NANDA Internacional (NANDA-I); Nursing 

Intervention Classification (NIC); Nursing Outcomes Classification (NOC) e Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE);  destacando que  através delas  é possível 

codificar, armazenar e recuperar informações de maneira a ser útil tanto aos profissionais quanto 

aos pacientes.68,60 Assim, pode-se concluir que esses Sistema de Linguagem Padronizada (SLP) 

visam singularizar a comunicação e assim facilitar a interação entre os profissionais de forma 

universal.73 

Com isso, se estabelece os sistemas de classificação que visam facilitar a comunicação 

entre enfermeiros e entre outros profissionais, favorecer a avaliação da assistência, facilitar o 

ensino de habilidades e de raciocínio clínico.73 Dentre esses sistemas, destacam-se a 

classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I; a classificação das intervenções 

de enfermagem - Nursing Interventions Classifications (NIC) e a classificação de resultados de 

enfermagem - Nursing Outcomes Classifications (NOC). Tais classificações, quando utilizadas 

em conjunto, propiciam a sustentação científica para a assistência de enfermagem.82 

As classificações de NANDA-I, NIC e NOC estão continuamente sendo atualizadas, o 

que confere maior credibilidade em sua adoção na prática da enfermagem. Não obstante, esses 

sistemas de classificação não contemplam a totalidade do PE. Para que o julgamento clínico 



37 
 

sobre as respostas humanas ou sobre as necessidades humanas básicas seja determinado, é 

preciso que a coleta de dados fique bem estruturada. Para tanto, não apenas um instrumento de 

coleta de dados se faz necessário, mas habilidades como ouvir, observar, comunicar-se 

eficientemente e atitudes relacionadas à empatia, ao acolhimento e à iniciativa, são requeridos 

dos profissionais na implementação do PE.82 

 

2.2.2 – A Consulta de Enfermagem em Clínicas Especializadas de Insuficiência Cardíaca 

 

A CE realizada em paciente com IC, em clínicas especializadas, é considerada modelo 

de atendimento ambulatorial. Nelas os pacientes são orientados e monitorados quanto aos 

cuidados necessários para redução da morbi-mortalidade e consequente melhoria na qualidade 

de vida.17 Em Clínicas de IC a atuação do enfermeiro é primordial, pois ele utiliza a CE como 

método terapêutico e científico, visto que a mesma é pautada no PE, devendo ser utilizado o 

SLP.  

Um estudo realizado no Paraná, analisou o impacto da CE em pacientes com IC e 

destacou que quando ela é realizada em associação ao tratamento terapêutico adequado, 

favorece o autocuidado e reduz internações hospitalares.75 Além disso, diversos outros estudos 

apontam que ela é capaz de proporcionar ao indivíduo maior conhecimento sobre o processo    

saúde-doença e, com isso, favorece o autocuidado e a qualidade de vida.76,73, 20,78 

Em clínicas especializadas em IC os enfermeiros atuam pautados nas práticas avançadas 

de enfermagem, ancoradas nos princípios do PE, nas diversas frentes como: consulta de 

enfermagem, visita domiciliar, consulta telefônica ou telemonitoramento, grupos de práticas 

multidisciplinares e de apoio e outras.21,22,26,28,83 

De acordo com as principais diretrizes que norteiam a assistência ao paciente com IC, 

deve ser realizado o acompanhamento desse grupo através de programa multidisciplinar de 

gerenciamento, para reduzir o risco de hospitalização e mortalidade por insuficiência cardíaca. 

Estes programas visam ampliar os conhecimentos dos pacientes sobre a sua doença e, com isso, 

um manejo mais efetivo dos cuidados a serem empreendidos, favorecendo a adesão ao auto-

cuidado e, consequentemente, uma maior/melhor qualidade de vida.21,84,72 
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Nas Clínicas especializadas em atendimento ao paciente com IC, as CEs poderão ser 

realizadas individualmente e/ou em grupo, presenciais ou à distância. Para a sua prática é 

necessária uma metodologia que possibilite o pensamento crítico-reflexivo pelo profissional 

enfermeiro, para o alcance dos resultados esperados através das intervenções. Sendo assim, ela 

faz parte do tratamento não-farmacológico do paciente com IC, em contrapartida, valoriza o 

acompanhamento farmacológico garantindo a identificação da etiologia da descompensação 

clínica.17 

Portanto, a CE permite identificar e compreender as respostas dos portadores aos 

problemas de saúde, facilita a escolha de intervenção adequada para melhorar a qualidade de 

vida, orienta melhores práticas de autocuidado e controle de sinais e sintomas do IC e reduz 

taxas de internação e melhor adesão. 

 

2.2.3 – A Consulta de Enfermagem na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 

(CICCV) da Universidade Federal Fluminense-Niterói 

Clínicas de Insuficiência Cardíaca são dispositivos assistenciais de acompanhamento 

periódico dos pacientes que apresentam Insuficiência Cardíaca Crônica, que visam promover 

práticas que estimulem a manutenção do tratamento farmacológico e não farmacológico, do 

autocuidado, do conhecimento do paciente e sua família sobre a doença e suas complicações, 

além de mudanças de hábitos de vida que favoreçam a manejo da doença. Também desenvolvem 

suas atividades com o objetivo de reduzir as internações e reinternações hospitalares por 

complicações da doença e proporcionar uma melhora na qualidade de vida dessa clientela. 

21,83,84,85 

No entanto, é fundamental que as clínicas de IC estejam vinculadas às unidades que 

ofereçam serviços de investigação diagnóstica especializados, assim como unidades intensivas 

e cirurgia cardíaca. No município de Niterói-RJ, localizado na Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, e Região Sudeste do Brasil, possui um Hospital Universitário, chamado 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) que se propõe a esse tipo de atendimento. 

O ambulatório de cardiologia do HUAP, realiza atendimentos voltados para pacientes 

com arritmias, uso de marca-passo, doenças valvares, ecocardiografia, ergometria e reabilitação, 
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além dos demais ambulatórios clínicos e cirúrgicos; enquanto que o serviço de cardiologia 

hospitalar compreende a unidade coronariana, enfermarias de cardiologia. O HUAP articula-se 

com o SUS da região metropolitana II, no sistema de referência e contra-referência.86 

A Proposta de realização de CE voltada a pacientes com IC teve início no ano de 2006, 

configurando-se através do Projeto de Extensão “Consulta de Enfermagem ao paciente com IC” 

realizada no ambulatório do HUAP, em parceria com Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Cardiovasculares da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) e o 

Grupo de Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE) da UFF-Niterói.  

O projeto de extensão teve como principal objetivo a implantação da CE em pacientes 

com IC, elencando outros objetivos específicos, como: a elaboração de um instrumento para CE 

contemplando a SAE, embasada no sistema de classificação NANDA/NIC/NOC; 

implementação de cuidados de enfermagem específicos através da CE; desenvolvimento de 

atividades de promoção e educação à saúde através de sala de espera; realização de triagem 

clínica para melhor direcionamento do paciente ao atendimento das equipes multidisciplinares 

que atuavam no ambulatório, inseridas no programa; contribuição para a aprendizagem 

acadêmica de enfermagem sobre SAE embasada em SLP de NANDA/NIC/NOC; e ampliar o 

conhecimento teórico-prático dos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem.86,87 

Desta forma, o ambulatório é um dispositivo de relevância para a pesquisa clínica, com 

um cunho excepcionalmente clínico-epidemiológico e de práticas de pesquisa clínica, que 

atende às necessidades do SUS por também ser referência à atenção básica do município de 

Niterói e municípios vizinhos. Através dele, alguns programas têm sido desenvolvidos em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, com destaque aos estudos de 

Epidemiologia da Insuficiência Cardíaca Descompensada realizado em Niterói (EPICA-

NITERÓI), Cárdio Neuro Metabólico Renal familiar em Niterói (CAMELIA), IC na 

comunidade e o estudo da prevalência de IC em indivíduos cadastrados no programa médico de 

família de Niterói (DIGITALLIS). 

Com o aumento do contingente da clientela atendida no ambulatório do HUAP e uma 

maior necessidade e de proporcionar um ambiente mais acadêmico e ao mesmo tempo 

humanizado, no ano de 2010 foi fundada a Clínica de Insuficência Cardíaca Coração Valente 

(CICCV). Ela está vinculada ao Sistema de Informação e Gestão de Projetos da Universidade 
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Federal Fluminense (SIGProj/UFF) da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UFF,  

desenvolvendo em 20 horas semanais, atividades de prestação de serviços a pacientes com IC e 

ensino a acadêmicos e pós-graduandos de enfermagem, pedagogia, ciências da computação, 

educação física, fisioterapia, medicina, nutrição e farmácia, incluindo atividades presenciais e 

não-presenciais de assistência a pacientes com IC através de consultas telefônicas, visitas 

domiciliares, consultas ambulatoriais, grupo de apoio a pacientes e familiares.  

A CICCV está localizada no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e Cuidadores (CASIC) 

e compreende um local aconchegante, arborizado, espaçoso, bem localizado; construída e 

organizada de acordo com as diretrizes de atendimento a pacientes com IC no térreo, o que 

favorece a acessibilidade dos pacientes. Funcionando toda sexta-feira no horário de 08h às 13h 

para atendimento ao público, de 13h às 14h para discussão dos casos clínicos atendidos no dia 

e de 14h às 17h para atividades científicas, desenvolvidas mediante cronograma pré-

estabelecido mensalmente. 

Possui um hall de espera amplo com cadeiras longarinas para melhor acomodação de 

pacientes e acompanhantes, televisor de LED 42 polegadas, um balcão com um profissional 

administrativo que realiza apenas o acolhimento dos mesmos até atendimento da triagem; além 

disso, também possui 2 banheiros separados por gênero, uma sala de reuniões onde são 

desenvolvidas as atividade científicas e em grupo com os pacientes, uma copa, quatro 

consultórios para atendimento multiprofissional e uma sala administrativa. Os consultórios 

possuem a mesma estrutura, contendo cada um: uma mesa com 3 cadeiras, uma maca para 

exame clínico, uma balança, um computador, uma pia para higienização das mãos. Os materiais 

diversos para exame clínico de paciente, como eletrocardiógrafo, esfigmomanômetro, 

estetoscópio, lanterna clínica, oxímetro de pulso, glicosímetro e outros, podem ficar fixos nos 

consultórios ou guardados na sala administrativa, sendo utilizado quando necessário.  

Possui uma gerente, enfermeira, responsável pela organização administrativa da clínica 

e semanalmente, todos os profissionais se revezam no espaço para atendimento individual ou 

coletivo dos pacientes. Em média, semanalmente três acadêmicos de enfermagem se encarregam 

de realizar a triagem e as atividades educação em saúde, supervisionados por um enfermeiro; 

enquanto que 2 enfermeiros revezam nas atividades de CE e acompanhamento das práticas de 

atividade física, realizadas na área externa por um educador físico. Além disso, um outro 
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enfermeiro se encarrega de realizar as visitas domiciliares e as consultas telefônicas, 

previamente agendadas, em companhia de um acadêmico de enfermagem. 

 

 

 

2.2.3.1 – Histórico do Desenvolvimento e Atualização do Instrumento de Consulta de 

Enfermagem 

 

 Ainda no ambulatório do HUAP, foi elaborado um formulário com o Histórico de 

Enfermagem pautado na estrutura conceitual de Gordon, através da proposta de Padrões 

Funcionais de Saúde,88 organizado por domínios, classes e diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-I, chamado de Instrumento para Consulta de Enfermagem. Tal instrumento vem 

sofrendo várias atualizações ao longo dos anos e desde então, configurando-se em versões, que 

serão esquematicamente apresentadas na Figura 2 apresentada abaixo. 

Figura 2 – Histórico das Versões do Instrumento de Consulta de Enfermagem 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Assim, a primeira versão do instrumento para consulta de enfermagem era composta por 

dados de identificação sócio demográfica, história pregressa e da doença atual, comorbidades e 

uma ampla entrevista subdividida nos 12 domínios da NANDA -I. Nesta versão, existia uma 

lista com os títulos de diagnósticos e intervenções mais frequentes. Este instrumento foi 

utilizado por 4 anos, de 2006 a 2010 nas consultas de enfermagem da CICCV.   

A definição do conteúdo do instrumento de consulta de enfermagem da CICCV iniciou-

se em 2006.  Para tal, foi realizada uma revisão na literatura sobre os diagnósticos prioritários e 
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intervenções de enfermagem para pacientes com insuficiência cardíaca. A interpretação dos 

dados da revisão foi confrontada com as classificações de diagnósticos da NANDA-I, de 

intervenções da NIC e resultados da NOC.  

Em 2010, esta versão sofreu pequenas alterações, caracterizando-se como a segunda 

versão do instrumento, na qual foi incorporada informações sobre exames laboratoriais e 

complementares, além de medicamentos em uso pelo paciente. Os DE passaram a ser descritos 

manualmente, com seus Fatores Relacionados (FR) e suas Características Definidoras (CD). As 

Intervenções de Enfermagem eram descritas manualmente em plano de cuidados e entregues 

em receituários para os pacientes e familiares, com o intuito de facilitar o manejo do 

autocuidado. Esta versão foi utilizada durante 7 anos, até o ano de 2017.  

Em 2017, o instrumento de consulta foi revisado, obtendo-se a terceira versão, quando 

foram incorporadas questões direcionadas ao manejo da doença e manutenção do autocuidado. 

Os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem foram discutidos por pesquisadores 

do Grupo de Estudos de Sistematização da Assistência de Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense (GESAE_UFF) em três reuniões semanais, com um total de seis horas de duração. 

Os membros do GESAE_UFF que participaram das reuniões foi composto por: 03 (três) 

Doutoras em Enfermagem com Tese em IC; 01 (uma) Doutora em Ciências Cardiovasculares 

com Tese em IC; 03 (três) Mestres com Dissertação em IC e SAE; 04 (quatro) Mestrandas 

desenvolvendo projetos de pesquisa na área de IC e SAE; 10 (dez) acadêmicos de enfermagem 

voluntários e bolsistas inscritos em programas de iniciação científica e desenvolvendo projetos 

científicos na área de IC e SAE. 

Em 2018, a terceira versão foi organizada e formatada para o desenvolvimento do 

PEP_IC. Na ocasião, foram realizadas cinco reuniões semanais para revisão do conteúdo pelos 

membros do GESAE_UFF, com um total de 10 horas de duração. A quarta versão do 

instrumento contém 14 páginas com 24 Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I, 23 

Resultados de Enfermagem de acordo com a Taxonomia de NOC e 43 Intervenções de 

Enfermagem com 97 atividades, da NIC e será utilizada na construção do prontuário eletrônico. 
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3. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo metodológico, que abrange o desenvolvimento de um prontuário 

eletrônico para o registro da consulta de enfermagem em pacientes com Insuficiência Cardíaca 

Crônica (PEP_IC), pautado em um instrumento previamente construído e utilizado na Clínica 

de Insuficiência Cardíaca Coração Valente – UFF/Niterói – RJ, através do Modelo de 

Prototipação de Pressman63.  

O estudo foi desenvolvido em seis fases, que são:  

Fase 1 - Coleta e refinamento de requisitos 

Nesta fase foi realizada a coleta e o refinamento dos requisitos do PEP_IC e iniciou-se 

com a realização do planejamento estratégico pela equipe de pesquisa. Para a execução do plano 

estratégico foi utilizada a Matriz SWOT ou Matriz FOFA89 (Apêndice A), desenvolvida em uma 

reunião com a equipe de pesquisa, realizada na CICCV, com duração de 2 horas, sendo 

considerada uma etapa essencial do processo, uma vez que ela possibilitou conhecer as variáveis 

internas (fortalezas e fraquezas) e variáveis externas (oportunidades e ameaças) do projeto. 

A partir da Matriz SWOT/FOFA foi possível levantar e analisar os requisitos essenciais 

para o desenvolvimento do PEP, subsidiando o primeiro contato com o profissional da área de 

programação de sistemas da Tecnologia da Informação (TI), quando foi apresentado a proposta 

do desenvolvimento de um PEP para registro de consulta de enfermagem em pacientes com IC, 

no intuito de verificar a viabilidade técnica e financeira da pesquisa. Isso aconteceu na cidade 

de Cabo Frio-RJ, local de residência da pesquisadora e do profissional da TI, no mês de julho 

do ano de 2018, numa reunião com duração de uma hora.  

Nessa reunião foi explicado ao programador que os instrumento de consulta de 

enfermagem, então conteúdo para o desenvolvimento do PEP, já era utilizado na CICCV/UFF-

Niterói de forma manual nas consultas de enfermagem de todos os pacientes atendidos pela 

enfermagem naquele serviço, utilizando todas as etapas do PE. Também explicado o que era e 

a importância do Processo de Enfermagem pautado em Sistema de Linguagem Padronizada 

(NANDA/NIC/NOC), bem como as ligações essenciais entre esses sistemas.  
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Foi marcada uma segunda reunião que aconteceu no mesmo mês para apresentação do 

conteúdo científico que seria utilizado como base para as fases 2 e 3 de desenvolvimento de 

PEP pelo método de prototipação e para firmar, assim, o contrato de prestação de serviço.   

Essa reunião teve uma duração de uma hora e trinta minutos para que todos os requisitos 

pudessem ser identificados ou reconhecidos, definidos e analisados pelo programador, sendo 

discutido como cada elemento deveria ser apresentado no PEP, ficando os requisitos para 

funções e recursos exclusivamente por conta do programador, como preconizou o modelo de 

prototipação.60 

O conteúdo utilizado como requisitos para o protótipo apresentado foi descrito na revisão 

de literatura deste estudo, ou seja, o instrumento para consulta de enfermagem que é composto 

por um histórico de enfermagem (Anexo A); já os 24 diagnósticos de enfermagem da NANDA-

I, os 23 resultados de enfermagem de acordo com a taxonomia de NOC e as 43 intervenções de 

enfermagem com 97 atividades, da NIC foram apresentados para ele em forma de tabelas no 

programa Microsoft Word (Anexo B), sendo chamado de Instrumento NNN. 

 

Fase 2 - Projeto rápido 

Nesta fase foi realizada a construção do projeto rápido, que levou ao protótipo, ou seja, 

um esboço escrito feito pelo programador com a apresentação de algumas telas visíveis ao 

usuário, em apreciação e acordo da pesquisadora.  

 

Fase 3 - Construção do protótipo 

Nessa fase foi implementado o projeto rápido, ou seja, a construção do protótipo, que 

também foi realizada pelo programador do sistema, utilizando as seguintes ferramentas: 

Microsoft Visual Studio, SQL Server, para edição de textos e mensagens foi utilizado o 

programa Notepad ++ e para edição de imagens foi utilizado o programa PhotoScape. 
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Fase 4 - Avaliação do protótipo 

Nesta fase, foi realizada a hospedagem provisória, gratuita e segura do PEP_IC pelo 

programador no servidor Master Of Link (MOL). O programador disponibilizou o link 

http://189.39.241.65/pep com um login (geandra) e senha exclusivo (12369) para a equipe de 

pesquisa. Posteriormente, será disponibilizado aos usuários do PEP_IC login e senha pessoais.  

A entrega do protótipo foi feita pelo programador à pesquisadora principal em reunião 

com duração média de 40 (quarenta) minutos. Foram explicados todos os comandos de telas, 

realizando a simulação de uma consulta de enfermagem em um paciente fictício para ela. Ele 

também deixou cadastrados dois pacientes com dados também fictícios, inseridos 

aleatoriamente por ele, para que fosse possível visualizar a operacionalização do protótipo do 

PEP_IC. 

Foram realizadas 3 (três) avaliações, sendo 2 (duas) pela pesquisadora principal e a 

última pela equipe de pesquisa. Na primeira e segunda avaliação, foram consideradas a 

apresentação das telas, o conteúdo da CE em pacientes com IC (PEP_IC), o DCO (Figura 3) 

para visualização das principais funções do sistema e as interfaces entre o sistema e o meio 

ambiente.90 

A terceira avaliação foi realizada através do consenso da equipe de pesquisa deste estudo 

composta por 01 (uma) Doutora em IC, 01 (uma) Doutora em Ciências Cardiovasculares, 01 

(uma) Mestranda e Especialista em Cardiologia, 01 (uma) Acadêmica de Enfermagem Bolsista 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq). Todas com mais de dois anos de 

experiência de atuação em Clínica Especializada em IC. A equipe se reuniu na CICCV por um 

período de 3 horas, após as atividades de atendimento aos pacientes com IC e após a avaliação 

e consenso, gerou um terceiro relatório descritivo qualitativo (Apêndice E). 

O objetivo foi avaliar os aspectos técnicos do protótipo PEP_IC, para isso foi utilizado 

um instrumento (Apêndice D), adaptado para este estudo, com critérios propostos por Clunie91 

que vem sendo usado por Lopes em alguns estudos de avaliação e validação de software. 91-93. 

O instrumento compreende um questionário que deve ser preenchido utilizando uma escala 

likert de 1 a 5 pontos, considerando questões para avaliação de aspectos técnicos do software 

http://189.39.241.65/pep
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(utilizado pelo estudo) e avaliação de conteúdo do software, indicado para estudos de 

validação.91 

 No entanto, a adaptação foi necessária porque trata de uma proposta para avaliação e 

validação de software educacional e não assistencial, além disso, para essa etapa da pesquisa, 

utilizamos a parte do instrumento que se propõe apenas a avaliação técnica e somente pela 

equipe de pesquisa e não por um painel de juízes especialistas em IC e em TI, como 

normalmente é feito nos estudos de Lopes91-93, quando o instrumento é utilizado para a validação 

do software. O instrumento compreende um questionário que deve ser preenchido utilizando 

uma escala likert de 1 a 5 pontos, considerando questões para avaliação de aspectos técnicos do 

software (utilizado pelo estudo) e avaliação de conteúdo do software, indicado para estudos de 

validação.91 

A escolha desta metodologia de avaliação se deu em virtude da necessidade de aplicar 

uma técnica utilizando um instrumento reconhecido/validado, para formalizar o processo da 

avaliação. Além disso, optou-se por realizar essa metodologia apenas na terceira avaliação 

porque houve necessidade de refinamento do protótipo para adequações gerais e nas telas e no 

conteúdo, permitindo a avaliação mais técnica. 

A proposta de avaliação dos aspectos técnicos, prevê a avaliação da ergonomia, 

funcionalidade, usabilidade e eficiência através de um instrumento que consta de várias tabelas 

com uma coluna contendo questões que devem ser avaliadas em cada item; cada uma questão 

da coluna possui na frente cinco outras colunas, configurando uma escala do tipo Likert de 5 

pontos, para determinação da satisfação da pesquisadora sobre cada item avaliado. Ainda há 

uma outra tabela, logo no início do instrumento, com a valoração dos pontos da escala Likert, 

onde serão considerados como referência para pontuação os seguintes critérios: 1 considerado 

“totalmente inadequado”; 2, “consideravelmente inadequado”; 3, “de algum modo adequado”; 

4, “consideravelmente adequado”; e 5 “totalmente adequado”. 

Como o processo de avaliação ou teste de software é considerado um método com 

técnicas complexas e definidas por diversos autores,83 optou-se por nessa etapa realizar 

primeiramente as avaliações de cada tela com seus respectivos comandos e ao final, elaborar 

um relatório descritivo qualitativo (Apêndices B e C) sendo entregue ao programador, que teve 

por objetivo reduzir ao máximo inconformidades que tenham se colocado entre o processo de 
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planejamento e desenvolvimento do PEP_IC,  destacando os pontos positivos e negativos de 

cada apresentação do protótipo, de forma que os negativos sejam revistos.  

 

Fase 5 - Refinamento do protótipo 

Nessa fase, foi encaminhado ao programador do PEP todos os apontamentos da 

pesquisadora em forma de relatório, como descrito na fase anterior, para o refinamento dos 

requisitos do protótipo.  

Os relatórios foram encaminhados ao programador ao final de cada avaliação, como já 

foi informado anteriormente. 

 

Fase 6 – Construção do Produto 

Nessa fase, foi realizada a construção da versão final do Produto, após serem redefinidos 

os novos requisitos, o protótipo foi sendo refinado e descartado após cada avaliação. A versão 

de produção, ou versão final, construída considerando os critérios de qualidade gerados pelo 

cumprimento das alterações necessárias foi encaminhada para registro na Agência de Inovação 

da UFF.  

No entanto, será desenvolvido um novo estudo para validação do PEP_IC, de acordo 

com as normas de uma literatura de referência para desenvolvimento de Software e por um 

comitê de juízes especialistas em IC e em Tecnologia da Informação (TI).  
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4. RESULTADOS 

 

O desenvolvimento de um PEP requer o cumprimento de etapas ou fases bem definidas 

e ao mesmo tempo complexas, que compreendem a engenharia de software. Antes da liberação 

do produto, faz-se necessário a avaliação do protótipo como etapa obrigatória e extremamente 

necessária ao refinamento e aprimoramento da versão final. Em alguns estudos, se propõe até a 

realização da validação do mesmo antes de liberá-lo para uso na prática assistencial. Porém, 

nesse estudo, optou-se somente pelo desenvolvimento do prontuário eletrônico para consulta de 

enfermagem de paciente com IC (PEP_IC) e uma avaliação mais simplificada do mesmo, que 

já foram apresentadas no método e serão descritas a seguir como resultados preliminares desta 

pesquisa, na primeira e segunda avaliação realizadas no protótipo, pela pesquisadora. No 

entanto, recomenda-se a validação do mesmo antes de sua implementação em clínicas 

especializadas. 

Considerando o caminhar metodológico para o alcance dos resultados, verificou-se que 

os mesmos foram emergindo, conforme alcançava-se cada fase, sendo apresentados a seguir. 

 

Fase 1 – Coleta e refinamento dos requisitos 

Com a coleta e refinamento dos requisitos para o PEP_IC, que se iniciou com a 

realização do planejamento estratégico pela equipe de pesquisa e a elaboração da Matriz SWOT 

ou Matriz FOFA89 (Apêndice A), possibilitando levantar e analisar os requisitos essenciais para 

o desenvolvimento do PEP.   

A Matriz FOFA (Apêndice A), possibilitou conhecer as variáveis internas (fortalezas e 

fraquezas) e variáveis externas (oportunidades e ameaças) do projeto. Quanto as fortalezas 

(Força) identificadas podemos destacar o fato do desenvolvimento de um PEP para consulta de 

enfermagem de pacientes com IC se tratar de desenvolvimento de tecnologia da informação, 

que permite a padronização da CE em clínicas especializadas em IC, configurando-se uma 

prática avançada de enfermagem. E quanto as fraquezas, podemos caracterizar o fato de ser uma 

tecnologia de custo relativamente alto, tanto para desenvolvimento quanto para manutenção; 

não existirem estudos que ratifiquem a efetividade da consulta de enfermagem em pacientes 
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com IC realizadas em clínicas especializadas e, com isso, não se ter certeza se a CE 

informatizada é mais efetiva do que a convencional ou manual. 

Enquanto que, com relação às oportunidades identificadas, destacamos o fato de não 

haver trabalhos científicos/publicações sobre desenvolvimento de PEP para o registro da 

consulta de enfermagem em prontuário eletrônico na área de IC nos últimos anos, ser um 

produto que pode gerar patente e ser um produto que poderá servir de modelo para registros de 

consulta de enfermagem em prontuário eletrônico de outros tipos de pacientes com doença 

crônico-degenerativa ou não transmissível. Já as ameaças, destacamos o custeio do projeto ser 

feito pela própria pesquisadora, dificuldade dos profissionais enfermeiros em realizar consulta 

de enfermagem pautada no Sistema NANDA/NIC/NOC (NNN), requerer acesso à internet e o 

fato de alguns profissionais enfermeiros não possuir aprimoramento técnico para uso de 

computador. 

Na primeira reunião com o programador contratado para prestar serviço à pesquisadora, 

foi levado em conta o resultado da Matriz FOFA e também foram entregues os instrumentos 

para CE utilizados na CCICV (Anexos A e B), bem como explicado a sua metodologia de uso 

para pautar a CE no PEP_IC em SLP da NANDA/NIC/NOC, considerando a essencialidade das 

sua ligações. 

Nesse momento, também foi elaborado pela pesquisadora e o programador, um 

Diagrama de Contexto (DCO), apresentado na Figura 3, para melhor visualização das principais 

funções do sistema, assim como as interfaces entre o sistema e o meio ambiente externo.94 

Figura 3 – Diagrama de Contexto (DCO) com funções do sistema e interfaces com o meio 

ambiente. 

 

FONTE: Autoria própria da pesquisadora e do profissional de TI 
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Na segunda reunião, foram definidos os requisitos e como cada elemento deveria ser 

apresentado no PEP, ficando os requisitos para funções e recursos exclusivamente por conta do 

programador.  

 

Fase 2 – Projeto Rápido 

Nesta fase foi feita a criação do diagrama de classes e modelagem do banco de dados de 

acordo com a ferramenta que mais se aplica aos requisitos; foram definidas as linguagens 

adotadas – Visual Studio (para plataforma Windows, possibilitando a aplicação do ASPN. Net 

e a CSS) para o desenvolvimento das telas de entrada de dados e, foram definidas as regras de 

interatividade entre as plataformas/telas e o banco de dados. Esta fase foi viabilizada através de 

uma reunião de 1 (uma) hora de duração e 4 (quatro) contatos telefônicos e através de aplicativo 

de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones (Whatsapp) para adequação 

das abordagens de entrada e formatos de saída. 

 

Fase 3 – Construção do Protótipo 

O PEP foi criado a partir de técnicas, métodos, modelos e ferramentas. Os modelos de 

desenvolvimento funcionaram como alicerces para a engenharia. Para tal, foram aplicadas 

ferramentas e tecnologias. Neste contexto, os programas ou ferramentas utilizadas para compor 

a arquitetura do PEP_IC foram: 

 

 

Microsoft Visual Studio 2017 

O Microsoft Visual Studio 2017 foi o ambiente utilizado para desenvolvimento do 

PEP_IC, especialmente dedicado a estruturação e aplicação de outras variadas linguagens de 

programação. Ele contém várias ferramentas internas que dão suporte as fases do processo de 

desenvolvimento.95,96 Na Figura 3 é possível verificar a aplicação de alguns requisitos do 

PEP_IC como as ferramentas ASP. Net no programa Microsoft Visual Studio 2017, conforme 

a realização do projeto rápido. 
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Figura 4 - Tela do Microsoft Visual Studio com aplicação dos requisitos do PEP_IC 

 

Fonte: Programa Microsoft Visual Studio 2017 em PEP_IC 
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Figura 5 - Tela do Microsoft Visual Studio: com a aplicação em ASP.Net e os requisitos 

 

Fonte: Programa Microsoft Visual Studio 2017 em PEP_IC 

Quando desenvolvido especificamente para uso na área da web (websites, aplicações 

web, serviços web e aplicações móveis), pode ser utilizado a plataforma ASP.NET,95,96 como 

foi feito no estudo.   

ASP.NET 

O ASP.NET é considerado a plataforma da Microsoft para desenvolvimento de 

aplicações web, que por sua vez foi projetada para fornecer um ambiente de programação 

orientada a objetos consistente. Foi a linguagem utilizada para implementar a ferramenta SQL 

Server desse estudo. 60,97   

Na plataforma ASP.NET foi aplicada a ferramenta CSS (Cascading Style Sheets) ou 

Folha de Estilo em Cascatas, para o desenvolvimento do estilo ou designer do PEP em 

aplicações como fonte, espaçamentos e botões para acionamento de comandos ou operações 

executadas pelo sistema. 
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Figura 6 - Tela do ASP.Net com a aplicação em CSS 

 

Fonte: Programa Microsoft Visual Studio 2017 em ASP. Net do PEP_IC 

 

SQL Server 

O SQL Server é considerado um sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, que 

tira do cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, manipulação e organização dos dados, 

disponibilizando a este mesmo cliente uma interface para que possa incluir, alterar ou consultar 

dados previamente armazenados através de um software abrangente que combina um amplo 

grupo de ferramentas gráficas com vários editores de script avançados para fornecer acesso por 

programadores e administradores de base de dados, de todos os níveis de conhecimento.95,97,98 

É considerado um sistema robusto e confiável, além de ser extremamente flexível e rico em 

recursos. 
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Figura 7 – Tela do Microsoft SQL Server: Gerenciador do Banco de Dados 

 

Fonte: Programa SQL Server 

A ferramenta SQL Server foi então implementada em linguagem ASP.NET é 

considerada uma linguagem computacional completa, adequada para o desenvolvimento de 

aplicações baseadas na rede Internet, redes fechadas ou ainda programas stand-alone, ou seja, 

que funcionam de forma autônoma. 

Notepad ++ 

Foi a ferramenta utilizada para possibilitar o registro em algumas caixas de texto do 

prontuário eletrônico, visto que alguns dados precisam ser inseridos nele através da digitação, 

como por exemplo: dados pessoais do paciente (nome, data de nascimento, idade, renda familiar, 

etc), medicamentos em uso, resultados de exames complementares, impressão objetiva e 

subjetiva do entrevistador/avaliador quanto ao paciente, algum outro DE que não tenha sido 

padronizado, e outras. 
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Figura 8 - Tela do Notepad ++: Programa para edição de textos 

 

Fonte: Programa Notepad ++ 

PhotoScape 

É a ferramenta que possibilitou utilizar imagens, como a logomarca da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente – UFF, nas telas de abertura ou Home, na Barra de 

ferramentas ou Menu Geral e também no relatório gerado ao final da CE, que está localizado na 

aba de Resultados de Enfermagem, quando solicitado o comando de impressão. 
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Figura 9 - Tela do PhotoScape: Programa gráfico para edição de imagens 

 

Fonte: Programa PhotoScape 

Quanto ao aspecto de segurança dos dados, o banco de dados será submetido a backup 

diário, salvo em HD externo e sistema de nuvem, além disso, o servidor é protegido por antivírus 

firewall. A segurança dos dados é um fator imprescindível para cumprimento da Lei Geral nº 

13.709 de 14 de agosto de 2018 que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, inclusive em 

meios digitais, e foi criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.99 

 

Fase 4 – Avaliação do protótipo 

 

✓ Primeira Avaliação ou Avaliação da Primeira Versão do Protótipo  

Foi realizada com um foco nas apresentações das telas, buscando torná-las 

autoexplicativas, de forma a facilitar a operacionalização do PEP, para que todos os usuários 
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que se proponha a utilizá-lo pela primeira vez não precise ter sido treinado. Também se propôs 

a tentar estabelecer a sequência lógica do PE e das ligações NNN na apresentação dessas telas, 

dentro do que foi planejado na primeira fase de desenvolvimento do PEP, proposta por esse 

estudo. 

O desenvolvimento do prontuário eletrônico para consulta de enfermagem em pacientes 

com IC (PEP_IC), nessa primeira versão do protótipo, traz como resultados preliminares a 

apresentação de um protótipo composto inicialmente por 09 (nove) telas, sendo que apenas 04 

(quatro) delas estavam disponíveis para acesso na primeira avaliação ou avaliação da primeira 

versão do protótipo. Foram elas: login de acesso ao sistema, home ou tela de abertura, cadastro; 

admissão, movimento gráfico, relatório, outros – páginas adicionais e extras. As 4 (quatro) 

últimas telas que não estavam disponíveis. 

 Para uma maior compreensão, as mesmas foram apresentadas no fluxograma 1e serão 

detalhadas em seguida, bem como as adequações que foram propostas ao programador através 

dos relatórios da primeira e segunda avaliação, com a finalidade de refinamento do protótipo. 
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Fluxograma 1 – Telas para Apresentação da Primeira Versão do Protótipo PEP_IC 

 

Para sintetizar as informações geradas nas duas avaliações e melhor entendimento, 

subsidiando a discussão desse estudo, foram elaborados dois quadros (Quadro 1 e Quadro 2) 

que serão apresentados na sequência e posteriormente complementados com a apresentação de 

cada tela com suas respectivas necessidade e propostas de adequações pelo profissional da TI. 

Quadro 1 – Apresentação da síntese da primeira avaliação ou avaliação da primeira versão do 

protótipo 

TELA DETALHAMENTO ADEQUAÇÕES – 1ª 

Avaliação 

LOGIN Tela que se propõe a 

acessar o sistema PEP 

através da inserção de 

dados pessoais do usuário – 

login e senha 

- Colocar na parte superior 

logotipo da CICCV no lado 

direito e logotipo da UFF 

no lado esquerdo.  

- Colocar abaixo de 

PEP_IC a descrição de 
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“Prontuário Eletrônico 

para Consulta de 

Enfermagem em Paciente 

com Insuficiência 

Cardíaca”; e o texto 

encaminhado pela 

pesquisadora com visão e 

missão do PEP. 

HOME Tela principal ou de 

abertura do PEP, onde 

estão localizadas as abas 

que permitirão a realização 

da CE pautada em SLP 

(NNN), sendo 

apresentadas numa barra de 

ferramentas chamada de 

Menu Geral. 

- Retirar a aba de 

“abertura” por responder a 

mesma apresentação que a 

tela “home” e organizar os 

ícones de forma que 

fiquem sequenciais, de 

acordo com as etapas do 

PE. 

 

CADASTRO Apresenta uma aba que dá 

acesso à tela ou sistema 

NIC-Intervenção, onde é 

possível: cadastrar NOVO 

paciente, acessar paciente 

já cadastrado através do 

comando EDITAR e 

pesquisar pacientes já 

cadastrados (no momento 

desabilitado). 

- Retirar NIC-Intervenção e 

trocar por Histórico de 

Enfermagem, substituindo 

a palavra “cadastro”.  

- Deixar NIC-Intervenções 

de Enfermagem numa aba 

sozinha.  

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados 

NIC-Intervenções, assim 

como as teclas editar e 

avançar. 

ADMISSÃO Apresenta a aba que dá 

acesso à tela ou sistema 

Histórico de 

Enfermagem, composto 

por 5 telas que se 

apresentam como etapas: 

coleta de dados, exame 

físico, exames 

complementares e sinais 

vitais, domínio e 

encerramento. A tela 

encerramento apresenta-se 

com duas caixas de texto 

para inserir as Anotações 

de Enfermagem e 

- Retirar a aba com o termo 

“admissão” e deixar uma 

única aba chamada 

Histórico de Enfermagem;  

- Retirar a caixa de texto da 

última tela do HE, chamada 

“encerramento”, colocada 

para descrever 

manualmente os DE. 

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados, 

assim como as teclas editar, 

apagar e imprimir. 
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Diagnósticos de 

Enfermagem. 

MOVIMENTO Apresenta duas abas que 

abrem duas telas, uma que 

dá acesso à tela NANDA-I 

Diagnóstico contendo os 

DEs prioritários dos 

pacientes com IC, com as 

definições, as 

características definidoras 

e os fatores relacionados e 

abaixo dos DEs, os NOC-

Resultados de 

enfermagem. 

A outra tela dá acesso a aba 

de Resultad que  apresenta 

o relatório com os DEs 

incluídos, as Intervenções 

de Enfermagem e as 

Atividades. 

- Separar os Diagnósticos 

de Enfermagem (NANDA) 

dos Resultados de 

Enfermagem (NOC); 

trocar a palavra 

“movimento” por aba 

separada com Diagnóstico 

de Enfermagem - NANDA 

e outra com Resultado de 

Enfermagem-NOC. 

- Rever a apresentação dos 

Fatores Relacionados, de 

forma que fique como as 

Características Definidora, 

com a opção de escolher 

apenas um; 

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados 

NIC-Intervenções, assim 

como as teclas editar, 

apagar e imprimir; 

- Incluir na legenda de 

NOC a pontuação 

correspondente para que 

seja possível trabalhar com 

a escala Likert; 

- Retirar a aba “Resultado” 

e transferir para a aba 

“Relatório”. 

GRÁFICO Desabilitado no momento 

da 1ª avaliação 

Sugerido retirar. 

RELATÓRIO Desabilitado no momento 

da 1ª avaliação 

Trazer o conteúdo gerado 

pela aba “Resultado” que 

está como a segunda aba de 

“Movimento” e manter 

como “Relatório”.  

PÁGINAS ADICIONAIS Desabilitado no momento 

da 1ª avaliação 

Sugerido retirar. 

EXTRAS Desabilitado no momento 

da 1ª avaliação 

Sugerido retirar. 
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A primeira tela, é possível visualizar ao acessar o endereço eletrônico 

http://189.39.241.65/pep, apresentando-se como Tela login ao Sistema (Figura 9). Nela o 

usuário ou o profissional que irá realizar a CE insere seus dados para acesso, ou seja, login e 

senha, para acessar o Sistema do PEP. Já foi dito no método que nessa fase está sendo utilizado 

o da pesquisadora – login: geandra e senha: 12369. 

 

Figura 10 – Tela Login ao Sistema  

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Na primeira avaliação, foi solicitado ao programador que tornasse essa tela mais 

personalizada com informações referentes ao prontuário eletrônico para consulta de 

enfermagem em pacientes com IC (PEP_IC), colocando a logotipo da CICCV e da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) uma em cada lado da tela, na parte superior; e na parte inferior um 

texto com a visão e a missão do PEP. No entanto essas modificações ainda não foram realizadas 

e na segunda avaliação ou avaliação da segunda versão do protótipo, foi pontuado novamente 

de uma forma mais enfática.  

A tela de abertura ou também chamada de Home (Figura 10) é a tela de apresentação do 

PEP_IC, nela foi apresentada uma barra de ferramenta com todas as nove abas que direcionarão 

às telas do sistema, sendo que algumas apresentam outras abas ocultas que só se apresentam ao 

http://189.39.241.65/pep
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clicar sobre elas, como é o exemplo de Cadastro que contém a aba NIC-Intervenções.  

 

Figura 11 – Tela de apresentação do PEP_IC ou Tela Home 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Percebe-se que, quanto à primeira avaliação dessa tela os nomes que foram dados para 

etapas de execução do processo da CE não estão esclarecedores e alinhadas com as etapas do 

PE, tornando o Menu Geral pouco intuitivo e ao mesmo tempo objetivo, sendo assim, algumas 

propostas foram feitas ao programador para que tornasse essa tela mais organizada e coerente. 

A começar pela tela Home que ao clicar sobre ela verifica-se uma aba chamada “abertura” 

(Figura 12) e ao clicar sobre a mesma, mantêm-se na mesma tela designada como Home, ou 

seja, ambas representam a mesma tela.  
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Figura 12 – Tela Home com Aba “Abertura” 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Foi solicitado ao programador a retirada da aba Abertura, mantendo-se apenas a Home, 

e fossem organizados os termos no Menu Geral da seguinte forma: 

- excluir cadastro e substituir Admissão por Histórico de Enfermagem; 

- retirar Movimento e substituir por Diagnóstico de Enfermagem-NANDA I, se for 

possível separar de Resultados de Enfermagem, caso contrário, substituir por NANDA I/NOC; 

- incluir uma Aba para NIC-Intervenções, retirando-o de dentro de Cadastro. 

- remover as telas Gráfico, Páginas Adicionais e Extras que não estão disponíveis para 

acesso, removendo também a palavra “Outros”; 

- manter a aba Relatório e adequar com a aba Resultados de Enfermagem, que encontra-

se dentro de Movimento. 
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Organizando dessa maneira, estabeleceria uma sequência lógica em relação às etapas de 

uma CE pautado em Sistema NNN. Também foram propostas adequações para cada tela de 

abertura, como veremos na sequência. A tela que se abre ao clicar em “Cadastro” foi entregue 

pelo programador fora de ordem para se estabelecer o Sistema de Linguagem Padronizada NNN, 

ou seja, ao entrar nela, abre-se a aba NIC-Intervenções (Figura 13), no entanto já foi solicitado 

como adequação que ela fique após o hoje Ícone chamado “Movimento”, onde estão localizados 

os Diagnósticos de Enfermagem da NANDA I e os Resultados de Enfermagem (NANDA I / 

NOC), sendo chamada de NIC-Intervenções de Enfermagem. 

 

Figura 13 – Ícone Cadastro que abre a Tela NIC – Intervenção 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

Nessa tela, como pode ser visto na Figura 14, que está apresentada como “NIC-

Intervenção” é possível encontrar as NICs relacionadas aos DEs cadastrados no sistema, 

estabelecendo a ligação entre NANDA I e NIC. 

 



65 
 

Figura 14  - Tela de NIC Intervenção de Enfermagem aberta 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Ao clicar no botão da direita “Editar” é possível abrir uma nova tela onde estão descritas 

as atividades relacionadas à cada intervenção de NIC, conforme pode ser verificado na Figura 

15 abaixo. No entanto, o comando pesquisar pacientes já cadastrados está desabilitado, sendo 

solicitado ao programador que disponibilize. 
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Figura 15 – Atividades de NIC - Intervenção de Enfermagem 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

 Na sequência do Menu Geral, ao clicar no ícone “Admissão” (Figura 16) abre a aba 

“Histórico de Enfermagem” (HE) onde pode-se encontrar o instrumento para consulta de 

enfermagem que é utilizado hoje na CCIV e encontra-se na versão manual em 14 páginas. O 

conteúdo do mesmo é composto por dados de identificação sóciodemográfica, história pregressa 

e da doença atual, comorbidades e uma ampla entrevista subdividida nos 12 domínios da 

NANDA Internacional, além de informações sobre exames laboratoriais e complementares, 

além de medicamentos em uso, contabilizando um total de 5 telas. 
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Figura 16 – Admissão/Histórico de Enfermagem  

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

Ao clicar na aba “Histórico de Enfermagem” é possível visualizar a tela (Figura 17 e 18) 

que contém os históricos dos últimos pacientes atendidos, onde é possível no lado direito da tela 

pesquisar pacientes cadastrados digitando seu nome completo onde está escrito “Pesquisar”.  O 

botão “Editar”, também localizado à direita, permite realizar o histórico de enfermagem a cada 

consulta nos pacientes já inseridos no sistema, permitindo a realização de consultas 

subsequentes sem precisar realizar novamente toda coleta de dados que geralmente não se 

modificam e foram colhidos na entrevista de enfermagem da primeira consulta. A tecla 

“Apagar” permite apagar/modificar informações do atendimento atual ou último atendimento 

de pacientes já cadastrados, e “Imprimir” permite gerar um relatório para impressão das 

informações relacionadas apenas do Histórico de Enfermagem. Na primeira avaliação a tecla 
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“imprimir” estava desabilitado, impossibilitando a testagem, sendo solicitado ao programador a 

liberação do acesso para todas essas operações. 

Figura 17 – Aba “Histórico de Enfermagem” aberta. 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

 Na mesma tela do Histórico de Enfermagem existe um botão verde ao lado esquerdo 

definido como “Novo”. Esse botão ao ser acionado permite que se abra a tela para realização do 

Histórico de Enfermagem de pacientes não cadastrados, ou seja, novos pacientes. A tela que se 

apresenta é a mesma vista quando o paciente já é cadastrado e ao invés de clicar no botão 

“Novo”, clica-se em “Editar”, mostrando a tela com as etapas que serão desenvolvidas no 

Histórico de Enfermagem (Figura 18), permitindo ao enfermeiro se orientar quanto as etapas 

que já foram cumpridas e que ainda precisam ser. Destacando essa tarefa como um ponto 

positivo da execução do HE no PEP. 
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Figura 18 – Aba “Histórico de Enfermagem” aberta. 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Desta forma, a tela que se abre ao acionar o comando do botão “Novo” está apresentada 

na Figuras 19 logo abaixo. 

 

Figura 19 – Histórico de Enfermagem / Histórico de atendimento 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 
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A Figura 20 apresentada abaixo, mostra o comando da seleção do ícone “Movimento” 

que traz como abas “NANDA I – Diagnóstico” e “Resultado” cujas hospedam os 24 

Diagnósticos de Enfermagem prioritários, padronizados e direcionados aos pacientes com IC, 

bem como os 23 Resultados de Enfermagem Esperados de acordo com a NOC, relacionados aos 

DEs de suas referências. 

 

Figura 20 – Movimento / NANDA I – Diagnóstico / Resultado 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

O termo “Movimento” não faz nenhuma referência a etapa da CE que deseja realizar no 

PEP, desta forma, para tornar o Menu mais explicativo, foi solicitado que modificasse e 

removesse o termo, substituindo por Diagnósticos de Enfermagem – NANDA I caso consiga 

separar de Resultados-NOC, já que ambos estão sendo apresentados juntos (Figura 23), na 

página que se abre na sequência, ao clicar em NANDA I – Diagnóstico. 

Foi encaminhado ao programador como proposta da primeira avaliação a separação dos 

DEs prioritários voltados aos pacientes com IC, de acordo com a NANDA I, dos Resultados de 

Enfermagem – NOC, colocando-os em abas e até mesmo telas separadas, porém fosse mantido 

a relação entre os mesmos, para que seja possível estabelecer as ligações NNN. 
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A tela que se abre ao clicar no ícone NANDA I – Diagnóstico é bastante semelhante a 

tela verificada no Histórico de Enfermagem quanto as opções de ações, ou seja, você pode 

trabalhar com a opção de pacientes já cadastrados utilizando o lado direito, “Pesquisar” para 

pesquisa de pacientes já cadastrados, mas que não estão no histórico dos últimos dez pacientes 

atendidos; “Editar” para realizar um novo atendimento de paciente já cadastrado; e, “Novo” 

para pacientes que estão sendo atendidos pela primeira vez. Os comandos Apagar e Imprimir, 

funcionam da mesma maneira que no histórico, porém utilizando apenas as informações dos 

DEs. E, como no Histórico de Enfermagem, os comandos pesquisar e imprimir estavam 

desabilitados na primeira avaliação, sendo solicitado que estejam liberados para uso na segunda 

versão do protótipo, para que possam ser avaliados. 

 

Figura 21 – Movimento / NANDA I – Diagnóstico de Enfermagem 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Ao clicar no botão verde “Novo” é possível abrir uma tela (Figura 22) com um local para 

colocar o nome do paciente, seguido de todos os DE padronizados que foram utilizados como 

requisitos do sistema, os mesmos são apresentados com a opção de seleção ou não ao clicar no 

quadrado que precede cada um; além disso, abaixo de cada DE apresenta-se a definição, uma 

caixa de texto com as Características Definidoras (CD), que poderão ser selecionadas de acordo 
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com a necessidade de cada paciente (Figura 23). Abaixo das CD, estão apresentados os Fatores 

Relacionados (FR), que deveriam ser dispostos da mesma maneira que as CD, porém, houve 

uma falha na montagem desse processo pelo programador, e na primeira versão do protótipo ele 

está apresentado em forma de texto, sendo solicitado que adequasse os FR de acordo com a 

apresentação das CD, ou seja, em forma de caixa de texto com barra de rolagem para seleção de 

apenas uma opção pré-definida ou padronizada de FR para cada DE. 

 

Figura 22 – Acionamento do botão “Novo” no ícone NANDA I – Diagnóstico de Enfermagem 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 
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Figura 23 - Acionamento do botão “Novo” no ícone NANDA I – Diagnóstico de Enfermagem 

/ Seleção da Característica Definidora (CD) 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Logo abaixo da legenda FR do DE padronizado, se apresentam os NOC - Resultados de 

Enfermagem selecionados especificamente para cada DE. Os Resultados de Enfermagem 

(NOC), também foram apresentados ao programador de acordo com a descrição da legenda 

(Figura 24) com pontuação para possibilitar a valoração da escala Likert, porém o protótipo não 

foi apresentado com esses valores, sendo solicitado adequação para a segunda versão. 
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Figura 24 – Exemplo de NOC – Resultado de Enfermagem  

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Ao final dessa tela, tem um campo definido como “Outros”, que deverá ser utilizado 

para introduzir outros DE, de acordo com NANDA I e, também resultados esperados de acordo 

com a NOC, caso não estejam cadastrados. No final da tela, tem também dois botões à direita 

definido com “Salvar” e “Cancelar”, o primeiro salva todas as informações geradas nessa tela e 

o segundo apaga todas elas. Isso pode ser compreendido na Figura 25, apresentada abaixo. 

 

Figura 25 – Finalização da Tela do  NANDA I – Diagnóstico de Enfermagem 

 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 
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 No ícone “Movimento”, além da aba “NANDA I – Diagnóstico” existe também uma 

outra aba chamada “Resultado” (Figura 26), que nessa versão do protótipo está gerando os 

relatórios da finalização com a NIC – Intervenção de Enfermagem com as atividades de NIC 

relacionadas, como pode ser verificado na Figura 28.  

Figura 26 – Movimento / Resultado 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 Ao entrar nele, aparece uma tela (Figura 27) com os nomes dos últimos pacientes 

atendidos, ou ainda pode ser buscado pelo nome e número do prontuário em pesquisar, para 

que após isso, seja realizado o comando de “imprimir” relatório, no entanto, como nas demais 

telas a busca de pacientes já cadastrados em “pesquisar” não está disponível, sendo solicitado 

ao programador. 
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Figura 27 – Seleção para impressão do Relatório final com as intervenções - NIC 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019.  

 Já na figura 28, podem ser verificados o DE e as Intervenções de NIC com as 

atividades  selecionadas para o paciente. 

Figura 28 – Relatório com DE, NIC – Intervenções e atividades selecionadas 
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 Na barra de tarefas ou Menu Geral, os quatro ícones ou abas que não estão habilitados 

ainda para uso, “Gráficos”, “Relatório”, “Outros – Páginas Adicionais e Extras”, não foram 

planejados e solicitado na Fase 1: Coleta e refinamento de requisitos e na Fase 2: Projeto rápido. 

Sendo assim, serão retirados do PEP. No entanto, o ícone “Relatório” ainda não está habilitado 

para gerar o relatório final do atendimento, que seria a “prescrição dos cuidados de enfermagem” 

e a “evolução”, problema este que foi apontado e precisará está solucionado para a entrega da 

versão final do produto, bem como os demais problemas que aqui foram apresentados. 

 O relatório descritivo qualitativo da primeira avaliação ou avaliação do primeiro 

protótipo (Apêndice A), foi entregue ao programador pela pesquisadora solicitando as 

adequações apresentadas dentro do prazo estabelecido na metodologia. 

 

✓ Segunda Avaliação ou Avaliação da Segunda Versão do Protótipo 

 

Foi realizada revisando as adequações que foram propostas na primeira avaliação e não 

foram atendidas pelo programador na segunda versão do protótipo entregue. Também foi 

avaliado detalhadamente o conteúdo utilizado para compor o PEP confrontando com o conteúdo 

entregue ao programador na primeira fase do estudo (Anexos A e B), além de possíveis falhas 

de funcionamento nos comandos propostos pelo sistema. Da mesma forma que foi feita na 

primeira avaliação, nesta também foi gerado um relatório descritivo qualitativo (Apêndice C) e 

encaminhado ao programador. 

Para isso foi feito um teste minucioso de todos os comandos do PEP_IC, simulando uma 

CE de um paciente fictício que foi chamado “JOSÉ ALVES”, e verificou-se que de uma forma 

geral, o programador se deteve na organização da barra de ferramentas ou Menu Geral (Figura 

28), visto que as solicitações de adequações dos nomes das abas foram praticamente todos 

atendidos, de forma que elas mostrem uma sequência sistemática da CE e tornasse o Menu Geral 

mais sugestivo ao enfermeiro que realizar a CE.  
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Figura 29 – Tela Home/Menu Geral da Segunda Versão do Protótipo PEP_IC 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Sendo assim, foi elaborado o Fluxograma 2, para uma maior compreensão da 

organização das telas da segunda versão do protótipo PEP_IC, visto que, sua segunda versão 

apresenta um total de 5 telas, que são: Login do Sistema, Home, Admissão, NANDA/NOC e 

NIC. 

Fluxograma 2 – Telas para Apresentação da Segunda Versão do Protótipo PEP_IC 
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No entanto, percebeu-se que nem todas as adequações propostas na primeira avaliação 

ou avaliação da primeira versão do protótipo, foram atendidas e que algumas abas/telas ainda 

mantém os mesmos elementos apontados como inconformidades. Por isso, foi elaborado um 

Quadro (Quadro 2) da mesma forma que na primeira avaliação, para o detalhamento das telas e 

adequações que ainda precisarem ser realizadas em cada uma delas, norteando a realização do 

relatório descritivo qualitativo que foi encaminhado ao programador ao final dessa etapa da 

pesquisa. No Quadro 2 foram mantidas as adequações sugeridas na primeira avaliação, para 

análise evolutiva do processo de refinamento. 

 

Quadro 2 – Apresentação da síntese da segunda avaliação ou avaliação da segunda versão do 

protótipo 

TELA DETALHAMENTO ADEQUAÇÕES – 1ª 

Avaliação 

ADEQUAÇÕES – 

2ª Avaliação 

LOGIN Tela que se propõe a 

acessar o sistema PEP 

através da inserção de 

dados pessoais do 

usuário – login e senha 

- Colocar na parte 

superior logotipo da 

CICCV no lado direito e 

logotipo da UFF no lado 

esquerdo.  

- Colocar abaixo de 

PEP_IC a descrição de 

“Prontuário Eletrônico 

para Consulta de 

- Proposto novamente 

as mesmas 

adequações. 
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Enfermagem em Paciente 

com Insuficiência 

Cardíaca”; e o texto 

encaminhado pela 

pesquisadora com visão e 

missão do PEP. 

HOME Tela principal ou de 

abertura do PEP, onde 

estão localizadas as 

abas que permitirão a 

realização da CE 

pautada em SLP 

(NNN), sendo 

apresentadas numa 

barra de ferramentas 

chamada de Menu 

Geral. 

- Retirar a aba de 

“abertura” por responder 

a mesma apresentação 

que a tela “home” e 

organizar os ícones de 

forma que fiquem 

sequenciais, de acordo 

com as etapas do PE. 

 

- Proposto novamente 

as mesmas 

adequações. 

ADMISSÃO Apresenta a aba que dá 

acesso à tela ou 

sistema Histórico de 

Enfermagem, 

composto por 5 telas 

que se apresentam 

como etapas: coleta de 

dados, exame físico, 

exames 

complementares e 

sinais vitais, domínio e 

encerramento. A tela 

encerramento 

apresenta-se com duas 

caixas de texto para 

inserir as Anotações de 

Enfermagem e 

Diagnósticos de 

Enfermagem. 

- Retirar a aba com o 

termo “admissão” e 

deixar uma única aba 

chamada Histórico de 

Enfermagem;  

- Retirar a caixa de texto 

da última tela do HE, 

chamada “encerramento”, 

colocada para descrever 

manualmente os DE. 

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados, 

assim como as teclas 

editar, apagar e imprimir. 

- Propor novamente a 

retirada da aba com o 

termo “admissão” e 

deixar uma única aba 

chamada Histórico de 

Enfermagem;  

- Propor novamente a 

retirada da caixa de 

texto da última tela do 

HE, chamada 

“encerramento”, 

colocada para 

descrever 

manualmente os DE. 

- Propor novamente a 

habilitação da 

pesquisa de pacientes 

já cadastrados. 

- Corrigir todos os 

campos para datas; 

- Inserir um segundo 

espaço para telefone 

de contato; 

- Inserir a opção de 

“Viúvo” e 

“Divorciado” no 
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cadastro do estado 

civil; 

-Incluir um espaço 

para descrição de 

tipos de cirurgias; 

- Incluir na 

intensidade de pulso, 

pulso 

normoesfigmico; 

- Incluir na avaliação 

da cavidade oral um 

item caracterizando 

“presença de 

sugidade”; 

- Corrigir a ausência 

de elementos que 

caracterizem os sinais 

vitais e os exames 

antropométricos 

(Faltou); 

- Incluir a valoração 

da classificação de 

NYHA, pois só tem 

os indicadores 

textuais; 

- Incluir uma caixa de 

texto para descrição 

de tipos de líquidos 

ingeridos; 

- Incluir a opção de 

pesagem na 

“Farmácia do bairro”; 

- Incluir os valores de 

referência de CK, 

CKMb e troponina; 

- Corrigir o termo 

“estritor” escrito para 

definir a opção de 

“estertor” no exame 

físico do sistema 

respiratório; 

- Incluir a 

terminologia Ictus 

Cordis; 
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- Retirar resultados de 

ECG (** Fib Atrial 

FC:   spm P:   s PR:   s 

QRS:   s AQRS:   o 

QT:   s) de dentro da 

caixa de descrição e 

coloca-los numa 

caixa de texto 

editável; 

NANDA/NOC Apresenta duas abas 

que abrem duas telas, 

uma que dá acesso à 

tela NANDA-I 

Diagnóstico contendo 

os DEs prioritários 

dos pacientes com IC, 

com as definições, as 

características 

definidoras e os fatores 

relacionados e abaixo 

dos DEs, os NOC-

Resultados de 

enfermagem. 

- A outra tela dá acesso 

a aba de Resultado que 

apresenta o relatório 

com os DEs incluídos, 

as Intervenções de 

Enfermagem e as 

Atividades. 

 

 

- Separar os Diagnósticos 

de Enfermagem 

(NANDA) dos 

Resultados de 

Enfermagem (NOC); 

trocar a palavra 

“movimento” por aba 

separada com 

Diagnóstico de 

Enfermagem - NANDA e 

outra com Resultado de 

Enfermagem-NOC. 

- Rever a apresentação 

dos Fatores 

Relacionados, de forma 

que fique como as 

Características 

Definidora, com a opção 

de escolher apenas um; 

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados, 

assim como as teclas 

editar, apagar e imprimir; 

- Incluir na legenda de 

NOC a pontuação 

correspondente para que 

seja possível trabalhar 

com a escala Likert; 

- Retirar a aba 

“Resultado” e transferir 

para a aba “Relatório”. 

- Propor novamente a 

separação de DE de 

NOC; 

- Propor novamente 

que habilite os 

comandos de editar, 

apagar, imprimir; 

- Incluir o nome do 

paciente no histórico 

de registro de 

pacientes, pois só está 

apresentando a data 

do atendimento; 

- No DE Fadiga os FR 

ainda estão escritos 

como texto; 

- Propor novamente 

que inclua a 

valoração de NOC 

para trabalhar com a 

escala Likert. 

 

- Propor novamente 

que a aba resultado 

passe para relatório e 

criar novamente esta 

aba que foi removida. 

NIC Apresenta uma aba 

que dá acesso à tela ou 

sistema NIC-

Intervenção, onde é 

- Retirar NIC-Intervenção 

e trocar por Histórico de 

Enfermagem, 

- Propor novamente 

que a seja habilitado a 

pesquisa de pacientes  

já cadastrados, assim 
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possível: cadastrar 

NOVO paciente, 

acessar paciente já 

cadastrado através do 

comando EDITAR e 

pesquisar pacientes já 

cadastrados (no 

momento 

desabilitado). 

substituindo a palavra 

“cadastro”.  

- Deixar NIC-

Intervenções de 

Enfermagem numa aba 

sozinha.  

- Habilitar a pesquisa de 

pacientes já cadastrados 

NIC-Intervenções, assim 

como as teclas editar e 

avançar. 

como as teclas editar 

e avançar. 

- Falta de algumas 

Intervenções de 

enfermagem e 

Duplicidade de 

outras. 

- Colocar o número 

de referência do DE e 

também do título 

dele.  
FONTE: Silva e Cavalcanti, 2019 

 

As telas Login e Home, mantiveram-se sem modificação nas alterações propostas na 

primeira avaliação, sendo proposto novamente as alterações descritas. Já a tela “Cadastro” foi 

removida e o seu conteúdo deu origem a aba NIC, que será apresentada na sequência das demais 

abas que a antecedem no Menu Geral. 

Na aba “Admissão” continuou inserido o Histórico de Enfermagem, não sendo realizado 

as adequações propostas na primeira avaliação que foi retirar o termo “Admissão” deixando 

uma única aba apenas com o termo “Histórico de Enfermagem”, conforme mostrado na Figura 

30. 
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Figura 30 – Admissão / Histórico de Enfermagem Segunda Versão do Protótipo PEP_IC 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Ao realizar a simulação de uma CE para a avaliação do conteúdo do histórico de 

enfermagem, foi possível verificar a necessidade e várias adequações. O histórico de 

enfermagem é a parte do PEP_IC que gera o maior número de telas e também requer o registro 

de várias informações correspondentes à coleta de dados, do exame físico e análise dos exames 

complementares do paciente, com isso, era esperado verificar a necessidade desses ajustes. 

Como a tecla “ pesquisar” ainda não está disponível, a simulação foi realizada utilizando 

as teclas “NOVO” e “Editar”, considerando um cadastro novo de paciente e posteriormente 

como se o paciente já tivesse sido cadastrado; e, em ambas as telas foi verificado que ao tentar 

inserir datas digitando em diversas caixas de texto que requer esse comando (data de 

nascimento, data da última internação, data do início do tratamento para IC, datas de exames) o 

sistema modificava a data digitada e salvava automaticamente a data do momento da execução 

do comando, como pode-se verificar na Figura 31. No entanto, quando o comando é realizado, 

selecionando a data no calendário que se abre ao acessar essa caixa de texto, a data que pretende 

digitar se mantém, como pode ser visto na Figura 32.   Sendo registrado no relatório para que o 

programador resolva esse problema de ordem técnica, pois fica muito difícil ficar buscando no 

calendário, principalmente data de nascimento de anos muito anteriores. O ideal é se possa 
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operar esse comando com as duas opções, digitando a data ou selecionando-a no calendário. 

 

Figura 31 – Divergência de data que se deseja incluir no PEP_IC  - Tela Coleta de Dados 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 
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Figura 32 – Divergência de data que se deseja incluir no PEP_IC – Tela Exames 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Uma outra situação identificada ainda no Histórico de Enfermagem, especificamente na 

parte de coleta de dados é que só tem espaço para o registro de um único telefone de contato, 

sendo sugerido pelo menos dois espaços para essa opção, visto que a maioria dos pacientes com 

IC possuem idade superior a 60 anos, sendo importante registrar o contato de um parente 

próximo ou responsável. 

Outros ajustes apontados que serão necessários ao refinamento do protótipo são a 

inclusão de estado civil “viúvo” e “divorciado”, visto que só apresenta a opção de casado ou 

solteiro; e a inclusão de uma caixa para descrição de cirurgias realizadas, caso o paciente tenha 

feito alguma outra que não esteja definida nas opções ou caso o profissional que estiver 

realizando a CE queira detalhar o tipo de cirurgia realizada; a inclusão de uma caixa de texto 

para escrita do tipo de líquido ingerido pelo paciente e a opção de verificação do peso na 

“farmácia”. 

Na etapa do exame físico verificou-se que não foi incluído nenhuma opção de registo de 

sinais vitais e índices antropométricos, conforme se apresenta no instrumento de consulta de 

enfermagem (Apêndice A), embora esteja descrito nas etapas do histórico de atendimento 

(sequência que fica na parte superior das telas do HE) na etapa de exames complementares e 
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sinais vitais (Figura 33), no conteúdo da mesma também não apresentava local para esse 

registro. 

Figura 33 – Histórico de Enfermagem / Histórico de Saúde-Acompanhamento 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

No Exame Físico, a classificação de NYHA atual ficou sem os indicadores numéricos; 

enquanto que na parte do exame físico do sistema respiratório precisa adequar o termo técnico 

“estertor” que está escrito como “estritor”, por um erro de digitação que passou despercebido 

no instrumento de consulta de enfermagem (ANEXO A). Faltou a referência do termo: Ictus 

Cordis, pois estão descritos os parâmetros de avaliação sem a referência dele. 

 Na parte de exames complementares, ficou faltando complementar os valores de 

referência de CK, CK-MB e troponina, já que todos possuem valores de referência, não seria 

interessante perder o padrão. Também foi verificado que na parte dos resultados do ECG a 

sequência de termos que precisam ser complementados (** Fib Atrial FC:   spm P:   s PR:   s 

QRS:   s AQRS:   o QT:   s) ficaram dentro de uma caixa de texto definida como descrição como 

por ser verificado na Figura 34, sendo sugerido a retirada dessa caixa de texto ou a confecção 

de outra caixa, como já existem algumas na mesma página. 
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Figura 34 – Histórico de Enfermagem/Exame Complementar  - ECG 

 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Na etapa dos domínios do DE, verificou-se que existem diversas questões para marcar 

“x” durante a entrevista com o paciente, porém ao realizar essa tarefa, os parênteses ficam 

desformatados, proporcionando um aspecto de desorganização visual no texto. 

A última etapa e também última página do HE, chamada de “Encerramento”, ainda 

continua uma caixa de texto para que sejam colocados os DE manualmente (Figura 35). Esse 

apontamento já havia sido feito na primeira avaliação e voltará a ser feita novamente agora na 

segunda, assim como as outras apontadas. 
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Figura 35 – Histórico de Enfermagem/Encerramento - DE 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Na aba NANDA/NOC pode-se verificar que não houve a separação da etapa de 

diagnóstico de enfermagem – NANDA I dos resultados de enfermagem – NOC, como havia 

sido apontado pelo relatório da primeira avaliação, no entanto, houve a modificação do Termo 

“Movimento” para NANDA/NOC, que já sugere a etapa de DE e resultados esperados que 

precisam ser cumpridas numa CE. Ao clicar em NANDA/NOC do menu geral, abrem-se duas 

abas que são diagnóstico de enfermagem e resultados de enfermagem (Figura 36). O conteúdo 

de tais telas, não foram alterados da primeira avaliação para esta, exceto alguns detalhes e o que 

foi apontado para correção, além de outros que serão abordados a seguir. 
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Figura 36 – Menu Geral / NANDA/NOC  

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Na primeira versão do protótipo, ao se abrir a tela Diagnóstico de Enfermagem – 

NANDA I era possível visualizar o histórico dos últimos pacientes com as datas dos seus 

respectivos atendimentos (Figura 20 – Movimento / NANDA I – Diagnóstico de Enfermagem), 

assim como conseguimos verificar no histórico de enfermagem. No entanto, com as 

modificações realizadas na primeira versão do protótipo, a segunda versão foi entregue sem a 

opção de visualização do paciente pelo nome (Figura 36), porém ao clicar na data do 

atendimento ou nos botões “editar” e “apagar”, automaticamente o sistema nos direciona para a 

segunda tela, onde podemos verificar e selecionar os DE e NOC, visto que, o apontamento para 

separação dos dois não foi cumprido. Já ao clicar na tecla “imprimir” abre o mesmo relatório 

que verificamos no mesmo comando (imprimir) em resultados de enfermagem. O mesmo 

problema está acontecendo quando se abre a tela resultados de enfermagem – NOC (Figura 38). 
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Figura 37 – Tela Diagnóstico de Enfermagem da Segunda Versão do Protótipo PEP_IC 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Figura 38 –Tela Diagnóstico de Enfermagem da Segunda Versão do Protótipo PEP_IC - II 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Ainda nas telas de DE, foi possível verificar que o programador resolveu o problema 

envolvendo a questão dos fatores relacionados apontados na primeira avaliação, ou seja, 

colocou-os com as CD, porém precisa adequar apenas o FR do DE fadiga que se encontra em 
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duplicidade, apresentando-se na condição textual e também de caixa de texto com barra de 

rolagem (Figura 38). 

 

Figura 39 – NANDA/NOC – Adequação da FR de Fadiga que encontra-se em duplicidade  

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Quanto aos resultados de enfermagem – NOC que continuam sendo apresentados na 

sequência após cada DE, mantem-se os mesmos problemas, ou seja, além de estarem na mesma 

página do DE estão sem a pontuação para estabelecer a escala Likert com havia sido apresentado 

na primeira avaliação e pode ser visto na Figura 23, sendo novamente apontado isso na segunda 

avaliação do protótipo para que seja solucionado o problema. 

A última aba do menu geral NIC (Figura 39), estava na primeira versão inserida na aba 

“Cadastro”, sendo desvinculada; porém, manteve a mesma organização do conteúdo em relação 

a primeira avaliação, inclusive quanto aos apontamentos que não foram nenhum deles atendidos.  

Além disso, foi possível verificar que na segunda versão do protótipo ficou faltando a 

apresentação de intervenções, como é o caso de “cuidados cardíacos” (Figura 40), relacionada 

ao DE Débito Cardíaco Diminuído, que na primeira versão do protótipo constava, como pode 

ser verificado na Figura 13. 
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Figura 40 – Tela NIC da Segunda Versão do Protótipo PEP_IC 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Figura 41 – NIC/Intervenção de Enfermagem na Segunda Versão do Protótipo 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Assim como a segunda versão do protótipo apresentou intervenções de enfermagem 

faltando, também foi possível verificar a duplicidade de outras intervenções (Figura 41), além 

disso, o número de intervenções apresentadas não estava de acordo com o instrumento Anexo 
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B) encaminhado ao programador na primeira fase do estudo. 

 

Figura 42 – Intervenções de Enfermagem apresentadas em duplicidade 

 

Fonte: Silva e Cavalcanti, 2019. 

 

Desta forma, todos os apontamentos das avaliações do protótipo PEP_IC foram 

encaminhadas ao programado para que sejam verificadas e atendidas dentro do prazo 

estabelecido no método, para que a terceira e última avaliação seja efetuada, finalizando essa 

fase de refinamento, de maneira a preparar o produto para sua versão final. 

 

 

 

✓ Terceira avaliação ou avaliação da terceira versão do protótipo  

 

Esta última avaliação não foi realizada por juízes especialistas em virtude do objetivo 

proposto pela pesquisa, ou seja, apenas o desenvolvimento e não a validação do software. Foi 

realizada no mês de maio de 2019, pela equipe de pesquisa deste estudo. O objetivo foi avaliar 

os aspectos técnicos do protótipo PEP_IC, para isso foi utilizado um instrumento (Apêndice D), 

adaptado para este estudo, com critérios propostos por Clunie91 que vem sendo usado por Lopes 

em alguns estudos de avaliação e validação de software. 91,92,93   
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Esta avaliação técnica se propôs a avaliar ergonomia, funcionalidade, usabilidade e 

efetividade, conforme descrito no método e trouxe como síntese de seus resultados o Quadro 3 

apresentado a seguir, onde o resultado do consenso das pesquisadoras está marcado em 

“vermelho” para melhor destaque.  

Considerando que a valoração considera os seguintes pontos: 1 considerado “totalmente 

indadequado”; 2, “consideravelmente inadequado”; 3, “de algum modo adequado”; 4, 

“consideravelmente adequado”; e 5 “totalmente adequado”. 

Quadro 3 – Síntese dos Resultados da Terceira Avaliação ou Avaliação da Terceira Versão do 

PEP_IC 

ASPECTOS TÉCNICOS AVALIADOS      

ERGONOMIA - Refere-se à aplicação de conhecimentos 

científicos para facilitar o desempenho global ou as condições 

que afetam diretamente à interação com o software. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

O usuário pode deslocar de uma tela para outra rapidamente. 1 2 3 4 5 

A localização dos dados é mantida de forma consistente de uma 

tela para outra. 

1 2 3 4 5 

Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados 

adequadamente 

1 2 3 4 5 

Controles e comandos encontram-se visivelmente 

diferenciados das informações apresentadas na tela 

1 2 3 4 5 

Itens selecionados para acionamento estão destacados dos 

outros 

1 2 3 4 5 

As mensagens de erro são concisas e objetivas 1 2 3 4 5 

FUNCIONALIDADE - Refere-se às funções que são previstas 

pelo software e que estão dirigidas a facilitar a realização da 

consulta de enfermagem. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

O software está adequado para as propostas às quais se destina 1 2 3 4 5 
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O software faz o que foi proposto de forma correta 1 2 3 4 5 

O software possibilita gerar resultados positivos 1 2 3 4 5 

USABILIDADE - Refere-se ao esforço necessário para utilizar 

o software. 

1 2 3 4 5 

O software é fácil de usar 1 2 3 4 5 

É fácil aprender os conceitos e aplicações do software 1 2 3 4 5 

O software permite o controle das atividades nele realizadas, 

favorecendo a navegação nos conteúdos 

1 2 3 4 5 

O software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar 

os conceitos trabalhados 

1 2 3 4 5 

EFICIÊNCIA - refere-se ao relacionamento entre o nível de 

desempenho do software e a quantidade de recursos usados sob 

condições estabelecidas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

O tempo de resposta do software é adequado para que o usuário 

realize as atividades 

1 2 3 4 5 

Os recursos do computador são utilizados de forma eficiente 1 2 3 4 5 

A aplicação das ligações entre diagnósticos de enfermagem e 

resultados esperados é realizada com eficácia, eficiência e 

rapidez 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

A aplicação das ligações entre diagnósticos de enfermagem,  

resultados esperados e intervenções de enfermagem é com 

eficácia, eficiência e rapidez. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

▪ Avaliação da Ergonomia do Protótipo 

 

No quesito ergonomia, foi avaliado a aplicação de conhecimentos científicos para 

facilitar o desempenho global ou as condições que afetam diretamente a interação com o PEP. 

Este quesito apresenta-se subdividido em 06 (seis) subitens, com a escala likert de 1 a 5 pontos 

para cada um deles, podendo ser avaliado como 1 considerado “totalmente inadequado”; 2, 

“consideravelmente inadequado”; 3, “de algum modo adequado”; 4, “consideravelmente 
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adequado”; e 5 “totalmente adequado”. 

Nos dois primeiros itens que buscaram avaliar se o protótipo permite que o usuário 

consiga deslocar de uma tela para outra rapidamente e se a localização dos dados é mantida de 

forma consistente de uma tela para outra, a pontuação atribuída foi 5, ou seja, totalmente 

adequado, pois esse comando de abertura de todas as telas se abrem e o deslocamento entre elas 

ocorre rapidamente, no momento de deslocamento de uma tela para outra e também porque 

todas as informações se mantém na mesma posição, não ocorrendo nenhuma interferência 

técnica. 

Nos terceiro e quarto item, que buscam avaliar se a localização dos dados é mantida de 

forma consistente de uma tela para outra e se textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são 

empregados adequadamente, foi atribuída a pontuação 4, ou consideravelmente adequado, pois 

verificou-se que a tela de abertura não descreve o produto (PEP_IC) com a finalidade de explicar 

a função dele e oferecer instruções iniciais; as letras poderiam ser melhor destacas em relação 

ao tamanho e negrito no menu geral (aba lateral); os comandos “próximo” e anterior” na tela do 

histórico poderiam ser invertidos para estabelecer uma sequência lógica; verifica-se a 

necessidade de inclusão do comando “salvar” antes de avançar nas etapa do histórico para 

garantir que os dados estariam sendo gradativamente armazenados no sistema, resguardando de 

eventual pane do sistema. 

O quinto item de avaliação da ergonomia, considera se a avaliação dos itens selecionados 

para acionamento, estão destacados dos outros e nesse item, o consenso das pesquisadoras 

consideraram a pontuação máxima por unanimidade, visto que no menu geral cada item se 

separa do outro através de abas acionáveis a um único comando (click com o mouse). 

O sexto e último item avaliado considera se as mensagens de erro são concisas e 

objetivas, e nesse quesito o consenso também foi unânime em atribuir a pontuação mínima de 

1, ou seja, totalmente inadequado, pois o software não foi desenvolvido com esse comando. 

▪ Avaliação da Funcionalidade do Protótipo 

Nesse quesito avaliou-se as funções que são previstas pelo software e que estão dirigidas 

a facilitar a realização da consulta de enfermagem. Ele está subdividido em 03 (três) subitens, 

também com a escala likert de 1 a 5 pontos para cada um deles, podendo ser avaliado como 1 
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considerado “totalmente inadequado”; 2, “consideravelmente inadequado”; 3, “de algum modo 

adequado”; 4, “consideravelmente adequado”; e 5 “totalmente adequado”. 

O primeiro item, que avalia se o software está adequado para as propostas às quais se 

destina o consenso dos pesquisadores considerou pontuação máxima de 5, ou totalmente 

adequado, pois trata-se de um software para prontuário eletrônico que permite ao enfermeiro a 

realização da consulta de enfermagem pautada em sistema de linguagem padronizada.  

Porém quanto aos outros dois itens avaliados que são o software faz o que foi proposto 

de forma correta e o software possibilita gerar resultados positivos os pesquisadores acham que 

o mesmo apresenta pontuação 3, que caracteriza que ele apresenta esses quesitos de algum modo 

adequado, visto que não é capaz der gerar relatório do HE; não faz link das intervenções com 

NANDA/NOC, ou seja não estabelece totalmente as ligações NNN, dado este melhor descrito 

na avaliação de efetividade; a segurança dos dados precisa ser avaliada, visto que é possível 

apagar os itens do HE ainda durante o lançamento dos mesmos, o que já foi descrito na avaliação 

da ergonomia. 

 

▪ Avaliação da Usabilidade do Protótipo 

 

Este item da avaliação refere-se ao esforço necessário do usuário para utilizar o software 

e é apresentado em 04 (quarto) subitens, também foi utilizando a escala Likert com a valoração 

como os anteriores. A avaliação da usabilidade verifica a facilidade de aprendizagem, a 

quantidade de erros e a satisfação dos usuários.90 

Desta forma, no primeiro quesito que busca avaliar se o software é fácil de usar o 

consenso de pesquisadores atribuiu pontuação máxima de 5, ou seja, totalmente adequado; no 

entanto, quanto ao segundo quesito que buscou avaliar se é fácil aprender os conceitos e 

aplicações do software a avaliação já não foi tão favorável, sendo atribuída pontuação 3, que o 

caracteriza, de algum modo adequado. O consenso sugeriu que seria necessário um tutorial para 

manuseio do software visto que o mesmo não é autoexplicativo, que será feito para o estudo que 

tratará da validação do PEP_IC. Além disso, quanto a avaliação dos outros dois quesitos que 

são o software permite o controle das atividades nele realizadas, favorecendo a navegação nos 

conteúdos e o software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar os conceitos 
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trabalhados, os mesmos tiveram pontuação mínima, ou 1 ponto, que o define como totalmente 

inadequado, e o consenso de pesquisadores sugeriu que seria importante ícones de alerta ou de 

esclarecimento sobre a sistematização e preenchimento das etapas. 

 

▪ Avaliação da Efetividade do Protótipo 

 

O último quesito da avaliação proposto pelo instrumento refere-se ao relacionamento 

entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados sob condições 

estabelecidas. É a etapa que permite a avaliação da aplicabilidade da SAE e do Sistema NNN 

pelo software. 

O mesmo possui 05 (cinco) itens de avaliação apresentados da mesma forma que os 

anteriores. Onde nos primeiros 3 (três) itens houve consenso dos pesquisadores quanto a 

pontuação máxima para avaliar se, o tempo de resposta do software é adequado para que o 

usuário realize as atividades, os recursos do computador são utilizados de forma eficiente e se a 

aplicação das ligações entre diagnósticos de enfermagem e resultados esperados é realizada com 

eficácia, eficiência e rapidez. Valendo ressaltar que é possível estabelecer ligações entre os DE 

e os RE pelo fato dos dois estarem juntos na mesma tela, favorecendo esta etapa.  

Já quanto ao quarto item da avaliação que verifica se a aplicação das ligações entre 

diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem é com eficácia, eficiência e rapidez 

teve pontuação mínima de avaliação, sendo considerado totalmente inadequado, pois a 

disposição das telas, bem como determinadas informações contidas nas telas da aba intervenção 

de enfermagem (NIC) não possibilita a ligação dos DE com as intervenções e também às 

atividades relacionadas à mesmas, como por exemplo, quanto se seleciona o comando “Novo” 

e a tela que abre traz os DE apresentados por números e não por nomes; quando se seleciona 

uma intervenção na tela principal de NIC através do comando “Editar”, são apresentadas todas 

as atividades propostas para a intervenção selecionada, não sendo possível a seleção da atividade 

que mais se aplica às necessidades do paciente. 

O quinto item avaliado considerou de algum modo adequado, que a aplicação das 

ligações entre diagnósticos de enfermagem, resultados esperados e intervenções de enfermagem 

é feita com eficácia, eficiência e rapidez. Esse item avalia de forma geral as ligações NNN e 
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como apenas não foi possível estabelecer a ligação entre DE e IE, essa pontuação foi atribuída 

pelo consenso dos pesquisadores. 

Após a última avaliação, o programador realizou alguns ajustes propostos pelo consenso 

de pesquisadores para refinamento do protótipo. Dentre eles, foi incluída uma mensagem na tela 

de abertura descrevendo a “visão” e a “missão” do PEP, para que o mesmo trouxesse uma 

mensagem da sua finalidade. Também foi ajustada a fonte do menu geral, realçando-a através 

da aplicação do negrito, visto que, o aumento da fonte não seria possível pois já estava sendo 

utilizado um tamanho compatível à aplicação em Web, para acesso tanto por computador quanto 

por acesso remoto por celular e tablete. Está sendo usada a fonte nº 02 (dois) para a linguagem 

web, o que corresponde ao tamanho nº 11 (onze) do Microsoft Word. 

Com relação à solicitação das modificações que envolvem o HE, como o comando 

“Salvar” a cada tela e impressão de relatório final do mesmo, o programador solicitou um prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias para realizar essas adequações, visto que as mesmas demandam 

deletar item por item que foi inserido no sistema e tornar a reconstruir toda a etapa no sistema, 

ou seja, desenvolver novamente. Tal processo, demandaria um tempo que não seria cumprido 

antes da data da defesa final desta pesquisa. 

A mudança da posição do comando “Anterior” para “Próximo” não pode ser realizado 

visto que essa apresentação já é um padrão internacional de softwares desenvolvidos em 

plataformas Web, utilizando CSS aplicado em ASP.Net. 

Quanto à solicitação de emissão de alertas, o PEP possui essa ferramenta, porém apenas 

direcionado ao HE, especificamente aos dados sensíveis do paciente, como nome, idade, data 

de nascimento e outros. Se esses itens não forem inseridos no sistema, ao final, quando o usuário 

tentar salvar as informações, o sistema desenvolvido para o PEP, mandará uma mensagem de 

erro informando que as lacunas “X”, “Y” e “Z” estão em brando e precisam ser preenchidas. 

A adequação proposta, que envolve a Ligação dos DEs com as NICs, também envolve 

o mesmo processo do HE e não será solucionado à curto prazo, respeitando o mesmo tempo. 

Todos os outros apontamentos foram atendidos. 
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Fase 5 - Refinamento do protótipo 

Esta fase foi cumprida com o encaminhamento ao programador dos relatórios 

qualitativos descritivos das três avaliações realizadas.  

Da primeira avaliação originou o relatório, o qual foi encaminhado no dia 23 de março 

de 2019 para que fossem realizadas as primeiras adequações no protótipo do PEP_IC, quando 

foi realizada uma reunião entre ambos, com duração de trinta minutos, para que os apontamentos 

fossem todos esclarecidos e não pairassem nenhuma dúvida quanto as necessidades de 

mudanças.  Após vinte dias da entrega do relatório, ou seja, no dia 13 de abril de 2019, foi 

devolvido à pesquisadora a segunda versão do protótipo para uma nova avaliação.   

O relatório da segunda avaliação foi encaminhado no dia 15 de abril de 2019 na mesma 

condição do primeiro, para ser submetido a avaliação de acordo com os conceitos de Lopes91, e 

com isso alcançar-se a última fase do estudo, que é a entrega do produto (PEP_IC) na versão 

final.  

Foi solicitado pela pesquisadora, que as adequações pertinentes à segunda avaliação 

deverão ser feitas em prazo máximo de sete dias. Sendo assim, o terceiro e último relatório 

descritivo foi encaminhado ao programador no dia 24 de maio de 2019, utilizando a mesma 

metodologia dos relatórios anteriores, porém como síntese do resultado do instrumento aplicado, 

com as sugestões do consenso dos pesquisadores. 

 

Fase 6 – Construção do Produto 

Após o produto ser entregue pelo programador na sua versão final, foi levado para  

AGIR-UFF, com a finalidade de formalizar o registro de programa computacional ou registro 

de software, através do entrega do Código Fonte e do Código Hash, gravados em um CD, assim 

como do Formulário de Requerimento de Registro de Patente (Anexo C) em versão digital, 

enviado por email. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo desenvolveu o Prontuário Eletrônico para Consulta de Enfermagem em 

Pacientes com Insuficiência Cardíaca (PEP_IC), através das ferramentas e linguagens de 

programação Microsoft Visual Studio 2017 com aplicação web em ASP.Net, gerenciador de 

banco de dados SQL Server, Notepad ++ e PhotoScape, aplicadas de acordo com o modelo de 

prototipação de Pressman, que dentre todas as finalidades traz como a principal, o 

desenvolvimento em etapas ou conjunto de atividades que visam o aprimoramento/refinamento 

do produto final, de forma que o mesmo seja entregue com máxima operacionalidade, 

funcionalidade e eficiência,60,66 podendo ser realizada de diversas técnicas e metodologias e se 

aplicando a diferentes tipos de desenvolvimento de software.100 

A proposta do desenvolvimento do PEP_IC, foi de apresentar nas telas do sistema 

computacional o PE em todas as suas fases, estabelecendo o SLP através do Sistema NNN, com 

as etapas de DE, RE e IE direcionadas para o público-alvo, ou seja, para o paciente com IC. 

Além disso, utilizou um instrumento para consulta de enfermagem amplamente discutido e 

avaliado, que já está sendo utilizado com eficiência há 12 anos.  

Considera-se que a implementação do PE é de extrema importância para a segurança e 

autonomia da prática assistencial do enfermeiro, além de ser uma exigência legal inerente ao 

exercício profissional, no entanto, quando é feita em todas as suas etapas pode se tornar 

complexa, no entanto a dinamização deste processo tem maiores chances de ser alcançada com 

a informatização.8,57,72,74, 101 

Sem dúvida, a informatização do sistema de saúde traz muitas vantagens ao processo 

assistivo do paciente, principalmente porque o mesmo precisa ser cuidado por uma equipe 

multiprofissional, como os pacientes com IC. Nesse contexto uma solução lógica e prática é o 

desenvolvimento de PEPs que constitui uma ferramenta fundamental para a promoção do 

cuidado em saúde, podendo ser definido como um registro padronizado e organizado de toda a 

informação referente à saúde de um indivíduo, desde o nascimento até a morte.56 

Por isso nos últimos tempos tem havido especial interesse e investimento no 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação em saúde em várias áreas e partes 

do mundo e também na enfermagem.102 E por isso que o desenvolvimento do PEP_IC se mostrou 
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de significativa relevância, principalmente por não existir publicações na literatura que 

evidencie a existência de PEP para consulta de enfermagem em paciente com IC, visto que ele 

se propõe, dentre diversas e variadas ações: identificar e compreender as respostas dos 

portadores aos problemas de saúde facilita a escolha de intervenção adequada para melhorar a 

qualidade de vida, orienta melhores práticas de autocuidado e controle de sinais e sintomas do 

IC e reduz taxas de internação e melhor adesão. Além disso, favorece o diagnóstico clínico e o 

raciocínio diagnóstico, sistematizando as ações e os dados, além da manutenção da seguridade 

dos mesmos. 

No Brasil, o PEP vem sendo utilizado com crescente frequência por diversas áreas do 

conhecimento, respaldado por algumas legislações inclusive através de recomendações e 

regulamentações para uso de órgãos de classe como o Conselho Federal de Medicina e de 

Enfermagem.9,58,103  

Inclusive a Enfermagem possui uma resolução que versa especificamente sobre o 

registro das ações de enfermagem em prontuários convencionais e eletrônicos9, pois a 

enfermagem gera um número expressivo de informações no processo de assistência ao paciente, 

associado a necessidade de cumprimento de exigências éticas e legais8,11,12 que estabelecem a 

obrigatoriedade da execução do PE e implementação da SAE em todos os serviços de saúde, 

evidencia-se a importância do desenvolvimento de registros eletrônicos de enfermagem, 

podendo ser através do desenvolvimento de PEPs.  

Entretanto, é preciso que no processo de desenvolvimento sejam contemplados os 

requisitos exigidos pela teoria própria à prática da enfermagem (Processo de Enfermagem), 

associado aos requisitos da clientela envolvida (paciente) e aos métodos de desenvolvimento ou 

engenharia de software, adaptando um cenário virtual à prática real. Todo esse processo de 

desenvolvimento requer conhecimento teórico-prático com embasamento científico sólido, 

além da interface com profissionais da Tecnologia da Informação, o que é uma área muito 

distante da nossa formação e prática profissional, principalmente o que se refere a engenharia 

de software. Com isso, esse conjunto de fatores, corroboram para a escassez de pesquisas de 

desenvolvimento, avaliação e validação de software para registros eletrônicos de enfermagem e 

não poderia ser diferente neste estudo.  

Destaca-se como principal limitação do estudo o domínio dos conceitos que envolvem a 
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Informática em Saúde, bem como o conhecimento teórico-prático envolvendo a engenharia de 

software, com foco nas linguagens de programação, visto que é uma realidade bem distante do 

cotidiano do cuidar da enfermagem. Além disso, como a programação do PEP foi realizada por 

um profissional contratado, sem nenhum envolvimento com a área de pesquisa, dificultou ainda 

mais o diálogo técnico para o cumprimento das etapas metodológicas da pesquisa.    

No entanto, cada vez mais verificam-se evidências sobre a importância dos PEP nos 

cuidados clínicos e melhoria da qualidade da assistência a nível ambulatorial e hospitalar, 

contribuindo principalmente com os cuidados e prevenção de morbidades, e também auxiliando 

na solicitação de exames de rastreamento. Além disso, a utilização de dados de PEPs para dar 

suporte a pesquisas clínicas é uma tendência mundial e iniciativas, como o projeto Eletronic 

Health Records for Clinical Research, procuram desenvolver inventários de dados necessários 

para dar suporte a pesquisas por meio deles por representar uma ferramenta segura, .104-107 

Já para a enfermagem o desenvolvimento de PEPs favorece a realização de uma 

assistência de enfermagem mais segura, sistematizada, estimulando o raciocínio clínico baseado 

nas necessidades específicas de cada paciente, consequentemente, proporcionando qualidade e 

autonomia, mas também segurança no armazenamento e uso dos dados, para que desta forma, 

atenda às disposições da legislaçãovigente.99 

Nesse contexto, o desenvolvimento do prontuário eletrônico para consulta de 

enfermagem em pacientes com IC (PEP_IC)  proporcionou o entendimento da importância e 

complexidade do cumprimento de toda metodologia proposta por diversos estudos que abordam 

o tema e também pelo método estabelecido nesse estudo, evidenciando a essencialidade da 

apropriação de todos os conceitos envolvidos em todo o processo de trabalho, de forma que o 

produto final seja entregue para “consumo” da forma a gerar eficiência, eficácia, acurácia e 

facilidade aos autores do cuidado. 

Para desenvolver o protótipo do PEP_IC, foi preciso unir os conhecimentos sobre a 

sistematização da assistência de enfermagem, os sistemas de classificação da prática de 

enfermagem e suas ligações ou SLPs, a lógica da programação ou engenharia de software no 

modelo escolhido e que melhor se adaptava à proposta, o cenário e os sujeitos em que seria 

utilizada a tecnologia e ainda as metodologias utilizadas para avaliação do protótipo, de forma 

que ele efetivamente cumprisse a sua proposta. Visto que, o desafio para desenvolver o software 
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é de manter o equilíbrio entre os diferentes conhecimentos, ou seja, o processo de enfermagem, 

os sistemas de classificação em enfermagem e a lógica computacional, pois a falta de 

familiaridade pode desencadear erros.108,109 

Para minimizar esse efeito, fez-se necessário submeter o protótipo à avaliação, esta etapa 

está contemplada como obrigatória do desenvolvimento de software. Vale ressaltar que existem 

diversas maneiras de avaliação de software, ou avaliação sob diversos aspectos, inclusive 

proposta tanto por estudiosos da temática “engenharia de software” quanto o próprio Ministério 

da Saúde que propõe a Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) reforçando a necessidade 

desta etapa.110 

Durante todo o processo de desenvolvimento do PEP foi mantido contato com o 

programador para a materialização dos requisitos em PE pautado em Sistema NNN, através de 

telas dinâmicas e ao mesmo tempo coerentes, buscando estabelecer as ligações do Sistema NNN 

e para que as fraquezas e ameaças definidas na Matriz FOFA, elaborada na primeira fase do 

estudo, não inviabilizasse o mesmo. Para isso, foram realizadas de maneira sistemática as 

avaliações do protótipo do PEP para consulta de enfermagem em pacientes com IC com o intuito 

de refiná-lo e transformá-lo em um produto final pronto para passar para a etapa de validação. 

A vantagem do modelo de prototipação se dá pelo fato dele permitir aos usuários 

verificar se o sistema suporta o trabalho para o qual foi projetado,98 realizando as adequações 

necessárias para o refinamento do produto até a apresentação da sua versão final.  

No desenvolvimento do PEP_IC foram realizadas 3 (três) avaliações do protótipo para 

refinamento do mesmo. Considera-se essa etapa de extrema relevância porque os Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS) têm como finalidades proporcionar a melhoria na qualidade de 

atendimentos dos pacientes, apoiando a prática dos profissionais da saúde, estabelecendo gestão 

da saúde por meio da análise de custos e benefícios, consequentemente resultando em segurança 

para todos. Com isso, verificou-se que existem vários métodos de avaliação de SIS e que os 

mesmos são empregados dependendo dos aspectos e das fases a serem avaliados, porém não 

existe uma padronização para o cumprimento desta importante etapa do desenvolvimento de 

PEPs110, caracterizando-se como outra fragilizada do estudo. 

A primeira versão do protótipo apresentou um total de 9 (nove) telas para cumprimento 

das etapas propostas para a prototipação, na primeira avaliação esse número de telas foi reduzido 
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para apenas 5 (cinco) telas, com o objetivo de tornar o Menu Geral mais intuitivo e 

autoexplicativo, remetendo ao PE pautado no Sistema NNN. Essa etapa da avaliação foi 

relevante porque um PEP para contribuir para o raciocínio clínico ao apoiar a tomada de decisão 

relacionada aos Diagnósticos da NANDA-I, Resultados da NOC e Intervenções de enfermagem 

da NIC precisam estar claras e objetivas na tela inicial do PEP, possibilitando que elas sejam 

rapidamente acionadas e devidamente implementadas, já que são fundamentais para a prática 

profissional dos profissionais enfermeiros que irão utilizar o produto em sua versão final.111 

Já a segunda versão do protótipo foi submetida a uma segunda avaliação, que propôs 

solucionar os problemas verificados na primeira versão e que ainda não haviam sido 

solucionados pelo programador. Além disso, buscou avaliar a concordância entre o conteúdo 

dos instrumentos encaminhados para serem utilizados na montagem das telas do software, 

configurando o PE pautado em Sistema NNN, com Histórico de Enfermagem, Diagnósticos de 

Enfermagem, Resultados de Enfermagem e Intervenções de Enfermagem com suas respectivas 

atividades. Verificando-se ainda a necessidade de adequação principalmente em algumas telas 

do Histórico de Enfermagem e das Intervenções de Enfermagem, duas etapas elementares para 

o PE. 

A terceira e última etapa de avaliação deste estudo foi realizada não mais pela 

pesquisadora principal isoladamente, para que os resultados não fossem considerados 

tendenciosos e também para que se alcançasse um maior aprimoramento do protótipo 

permitindo um refinamento ainda maior do mesmo. Sendo assim, a última avaliação foi 

realizada através do consenso de pesquisadoras envolvidas desde o começo do estudo, com 

expertise tanto na área de IC quanto em SAE, como já foi descrito no método, pois o resultado 

gerado por um grupo tem normalmente mais validade do que a opinião de um só indivíduo.110 

Ela se propôs a avaliar tecnicamente a ergonomia, a funcionalidade, a usabilidade e a eficiência 

do protótipo. 

Realizar avaliação de um SIS é uma tarefa complexa, que envolve a definição de 

objetivos e abordagens a serem utilizados110, porém apesar do conhecimento dos tipos de 

avaliações, dos focos a serem analisados e dos métodos disponíveis, não existe um manual para 

conduzir esta avaliação, assim, não há uma única maneira de realizar a avaliação e uma única 

estrutura lógica, genérica que assegure a escolha correta do método.apud 110 
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A avaliação da ergonomia evidenciou que o protótipo foi considerado de algum modo 

adequado quanto a aplicação de conhecimentos científicos para facilitar o desempenho global 

ou as condições que afetam diretamente a interação com o software, porém precisa ser 

aprimorado quanto aos aspectos que envolvem alguns comandos necessários para o seu 

desempenho de forma que ele atenda as demandas da prática assistencial, pois os PEPs são 

desenvolvidos para auxiliar, nortear e subsidiar a prática assistencial de enfermagem. Com isso, 

a linguagem adotada no Sistema de Informação e Informática de enfermagem é essencial para 

o entendimento e a descrição dos cuidados, devendo ser desenvolvido para apoiar na tomada de 

decisão das ações a serem desempenhadas em relação ao paciente, família, comunidade, 

respeitando o cumprimento da visão holística.108 

De acordo com a Norma ISO 9241 (Ergonomic Requirements for Office Work with 

Visual Display Terminais - VDTs), que determina o grau de satisfação do usuário com relação 

ao produto de software, considera as qualidades do produto de acordo com os recursos de 

interação. Sendo assim, quanto mais fácil a utilização, melhor é o grau de usabilidade.X  

Na avaliação da funcionalidade, que se refere as funções que são previstas pelo protótipo 

e que estão dirigidas a facilitar a realização da consulta de enfermagem, percebeu-se que o 

protótipo foi considerado “consideravelmente adequado”, precisando ajustes; porém atendendo 

em grande parte à sua proposta. Além disso, ele não possui mensagens de erro ou qualquer 

sinalização de acionamento de comando inadequado, devendo ser incluído para melhor controle 

dos dados. 

Quanto a avaliação de usabilidade, que se refere ao esforço necessário para utilizar o 

protótipo, o mesmo foi considerado fácil de usar, porém no caso do PEP_IC o mesmo não foi 

considerado autoexplicativo e a primeira vez que é realizado o acesso, o mesmo, requer 

treinamento prévio ou leitura de um manual ou tutorial. Além disso, é necessário gerar relatório 

dos dados do Histórico de Enfermagem, pois o único relatório gerado por ele é dos Diagnósticos 

de Enfermagem, Resultados de Enfermagem e Intervenções de Enfermagem com as atividades 

propostas. 

A NBR 9241-11 defende que para a usabilidade ser avaliada, o usuário terá que, ao entrar 

em contato com o software, identificar os objetivos e decompor eficácia, eficiência e satisfação, 

além dos componentes do contexto de uso de maneira mensurável e verificável. E nesse quesito 
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o PEP_IC ainda requer ajustes. Para garantir a qualidade de um software, a avaliação de 

usabilidade é uma etapa importante, pois objetiva identificar problemas que possam vir a 

comprometer a interação do usuário com a interface, sendo este um fator que precisa ser 

considerado pois pode gerar baixa produtividade e desmotivação para o uso no seu dia-a-dia.113 

A Avaliação de eficiência, que se refere ao relacionamento entre o nível de desempenho 

do protótipo e a quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas, foi de uma forma 

geral adequada, porém não é possível estabelecer as ligações entre os Diagnósticos de 

Enfermagem e as Intervenções de Enfermagem com as respectivas atividades de maneira 

satisfatória e prática, com isso, comprometendo o uso do Sistema NNN. No entanto, entende-se 

que a aplicação do PE pautado em Sistema NNN requer conhecimento científico e prático, para 

que sejam viáveis o julgamento clínico e o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico, e 

também para avaliar a acurácia do diagnóstico de enfermagem e melhorar a qualidade das 

intervenções,109 com isso, é imprescindível que essas duas etapas estejam bem estruturadas. 

No entanto, esse estudo requer continuidade para cumprimento da etapa de validação 

clínica do PEP_IC, configurando-se como limitação em virtude do tempo escasso para 

cumprimento das etapas para finalização do mestrado, e também porque novos ajustes sempre 

serão necessários para acompanhar as atualizações dos SLP.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca Crônica é uma condição clínica complexa e grave, que 

demanda um manejo especializado e multidisciplinar, para assegurar a adesão ao tratamento, 

melhorar a qualidade de vida e consequentemente reduzir os índices de morbimortalidade. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos com o intuito de tratar 

adequadamente esse público, alguns com o foco no tratamento medicamentoso e outros com 

práticas não-farmacológicas, cientificamente reconhecidas e recomendadas pelas principais 

diretrizes mundiais. 

Dentre as práticas recomendadas por essas diretrizes destaca-se a realização de 

acompanhamento desses pacientes em clínicas especializadas de IC, como eficaz medida de 

tratamento não-farmacológico. E nesse cenário, a Consulta de Enfermagem Especializada passa 

ser um instrumento importante, principalmente quando realizada através da implementação do 

Processo de Enfermagem pautado em Sistema de Linguagem Padronizada registrado 

eletronicamente. 

Considerando essas questões, foi desenvolvido e avaliado um prontuário eletrônico para 

consulta de enfermagem de pacientes com insuficiência cardíaca crônica (PEP_IC) que  

subsidiará documentação e informação do registro sistematizado de enfermeiros em clínicas 

especializadas, no entanto, ainda torna-se necessário a validação clínca do mesmo para sua 

utilização. Além disso, o PEP_IC pode servir de modelo de tecnologia assitencial para 

acompanhamento através da CE de pacientes com outras doenças crônicas. 

Desta forma este estudo atendeu ao objetivo proposto considerando apenas o 

desenvolvimento da tecnologia, pretendendo contribuir, após ser submetido ao processo de 

validação, para a prática assistencial de enfermagem por propor uma ferramenta para registro 

eletrônico na modalidade de prontuário eletrônico para consulta de enfermagem em paciente 

com insuficiência cardíaca pautado em sistemas de linguagens padronizadas da NANDA-I, NIC 

e NOC, atendendo assim, tanto à demandas assistenciais quanto legais e otimizando o trabalho 

do enfermeiro no registro de todas as etapas do Processo de Enfermagem; gerenciar cuidados e 

dados de forma segura e interdisciplinar, estabelecendo uma comunicação efetiva entre toda a 
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equipe  multiprofissional que atuam nesse cenário de clínicas especializadas em IC; e 

propiciando um maior contato com o paciente e a sua família.  

Para o processo de ensino-aprendizagem, contribuirá por poder ser utilizado como 

ferramenta de aprendizagem de disciplinas que envolvam o PE com SLP ao adulto e idoso, por 

incorporar a Informática em Saúde, o julgamento clínico, planejamento e avaliação de pacientes 

com insuficiência cardíaca em acompanhamento ambulatorial, aproximando o acadêmico do 

uso real de um PEP, ressaltando a importância dos saberes interdisciplinares na formação 

superior da área de saúde. 

E também pretende-se contribuir para a pesquisa ao proporcionara formulação de um 

banco de dados seguro e estruturado para consulta, condições para análise e pesquisa, assim 

como guarda e resgate de informação de forma rápida e ao mesmo tempo segura, podendo ser 

usado em diversos cenários nacionais e internacionais, estabelecendo redes de pesquisa 

multicêntricas da assistência de enfermagem prestada aos pacientes com IC. 

No entanto, faz-se necessário a continuidade desse estudo para realização dos ajustes 

que emergiram na última avaliação para ser realizada a etapa de validação clínica, não sendo 

viável à essa pesquisa em virtude do tempo para o término do desenvolvimento da mesma e 

cumprimento dos prazos do Programa de Mestrado. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A – INSTRUMENTO PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 



121 
 

  



122 
 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 

 

 

  



127 
 

ANEXO B – PLANILHA COM OS INSTRUMENTOS NNN 
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ANEXO C – Formulário para Requerimento de Registro de Patente da Agência de Inovação 
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APÊNDICE B - Relatório Descritivo Qualitativo da 1ª Avaliação do Software (22/03/2019) 

 

• Tela Login 

 

- Colocar na parte superior logotipo da CICCV no lado direito e logotipo da UFF no 

lado esquerdo.  

- Colocar abaixo de PEP_IC a descrição de “Prontuário Eletrônico para Consulta de 

Enfermagem em Paciente com Insuficiência Cardíaca”; e o texto encaminhado pela 

pesquisadora com visão e missão do PEP. 

 

• Tela Home 

 

- Retirar a aba de “abertura” por responder a mesma apresentação que a tela “home” e 

organizar os ícones de forma que fiquem sequenciais, de acordo com as etapas do PE. 

 

• Tela cadastro 

 

- Retirar NIC-Intervenção e trocar por Histórico de Enfermagem, substituindo a 

palavra “cadastro”.  

- Deixar NIC-Intervenções de Enfermagem numa aba sozinha.  

- Habilitar a pesquisa de pacientes já cadastrados NIC-Intervenções, assim como as 

teclas editar e avançar. 

 

• Tela Admissão 

 

- Retirar a aba com o termo “admissão” e deixar uma única aba chamada Histórico de 

Enfermagem;  

- Retirar a caixa de texto da última tela do HE, chamada “encerramento”, colocada para 

descrever manualmente os DE. 
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- Habilitar a pesquisa de pacientes já cadastrados, assim como as teclas editar, apagar e 

imprimir. 

 

• Tela Movimento 

 

- Separar os Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) dos Resultados de Enfermagem 

(NOC); trocar a palavra “movimento” por  aba separada com Diagnóstico de Enfermagem - 

NANDA e outra com Resultado de Enfermagem-NOC. 

- Rever a apresentação dos Fatores Relacionados, de forma que fique como as 

Características Definidora, com a opção de escolher apenas um; 

- Habilitar a pesquisa de pacientes já cadastrados NIC-Intervenções, assim como as 

teclas editar, apagar e imprimir; 

- Incluir na legenda de NOC a pontuação correspondente para que seja possível 

trabalhar com a escala Likert; 

- Retirar a aba “Resultado” e transferir para a aba “Relatório”. 

 

• Abas gráfico, Outros – páginas adicionais e extras  

 

- Retirar 

 

• Aba Relatório 

 

- Trazer o conteúdo gerado pela aba “Resultado” que está como a segunda aba de 

“Movimento” e manter como “Relatório”. 
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APÊNDICE C – Relatório Descritivo Qualitativo da 2ª Avaliação do Software (17/04/2019) 

 

• Tela Login 

 

- Proposto novamente as mesmas adequações: 

- Colocar na parte superior logotipo da CICCV no lado direito e logotipo da UFF no 

lado esquerdo.  

- Colocar abaixo de PEP_IC a descrição de “Prontuário Eletrônico para Consulta de 

Enfermagem em Paciente com Insuficiência Cardíaca”; e o texto encaminhado pela 

pesquisadora com visão e missão do PEP. 

 

• Tela Home 

 

- Proposto novamente as mesmas adequações: 

- Retirar a aba de “abertura” por responder a mesma apresentação que a tela “home” e 

organizar os ícones de forma que fiquem sequenciais, de acordo com as etapas do PE. 

 

• Tela Admissão 

 

- Propor novamente a retirada da aba com o termo “admissão” e deixar uma única aba 

chamada Histórico de Enfermagem;  

- Propor novamente a retirada da caixa de texto da última tela do HE, chamada 

“encerramento”, colocada para descrever manualmente os DE. 

- Propor novamente a habilitação da pesquisa de pacientes já cadastrados. 

- Corrigir todos os campos para datas; 

- Inserir um segundo espaço para telefone de contato; 

- Inserir a opção de “Viúvo” e “Divorciado” no cadastro do estado civil; 

-Incluir um espaço para descrição de tipos de cirurgias; 

- Incluir na intensidade de pulso, pulso normoesfigmico; 



151 
 

- Incluir na avaliação da cavidade oral um item caracterizando “presença de sugidade”; 

- Corrigir a ausência de elementos que caracterizem os sinais vitais e os exames 

antropométricos (Faltou); 

- Incluir a valoração da classificação de NYHA, pois só tem os indicadores textuais; 

- Incluir uma caixa de texto para descrição de tipos de líquidos ingeridos; 

- Incluir a opção de pesagem na “Farmácia do bairro”; 

- Incluir os valores de referência de CK, CKMb e troponina; 

- Corrigir o termo “estritor” escrito para definir a opção de “estertor” no exame físico 

do sistema respiratório; 

- Incluir a terminologia Ictus Cordis; 

- Retirar resultados de ECG (** Fib Atrial FC:   spm P:   s PR:   s QRS:   s AQRS:   o 

QT:   s) de dentro da caixa de descrição e coloca-los numa caixa de texto editável; 

 

• Tela NANDA/NOC 

 

- Propor novamente a separação de DE de NOC; 

- Propor novamente que habilite os comandos de editar, apagar, imprimir; 

- Incluir o nome do paciente no histórico de registro de pacientes, pois só está 

apresentando a data do atendimento; 

- No DE Fadiga os FR ainda estão escritos como texto; 

- Propor novamente que inclua a valoração de NOC para trabalhar com a escala Likert. 

- Propor novamente que a aba resultado passe pra relatório e criar novamente esta aba 

que foi removida. 

 

• Tela NIC Intervenções 

 

- Propor novamente que a seja habilitado a pesquisa de pacientes  já cadastrados, assim 

como as teclas editar e avançar. 

- Falta de algumas Intervenções de enfermagem e Duplicidade de outras. 
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- Colocar o número de referência do DE e também do título dele. 

 

• Aba Relatório 

 

- Trazer o conteúdo gerado pela aba “Resultado 
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APÊNDICE D – Instrumento de Avaliação dos Aspectos Técnicos do Protótipo 

PEP_ICUtilizado na Fase 4    

 

 O PEP_IC deverá ser cuidadosamente avaliado de acordo com os critérios de Ergonomia, 

Funcionalidade, Usabilidade e Eficiência, relacionados ao longo do instrumento, considerando 

a valoração abaixo. Em seguida, classifique-os de acordo com o valor que mais se adequa à sua 

opinião conforme a escala abaixo: 

 

- Valoração: 

1 Totalmente inadequado 

2 Consideravelmente inadequando 

3 De algum modo adequado 

4 Consideravelmente adequado 

5 Totalmente adequado 

 

 

1. ERGONOMIA – Refere-se à aplicação de conhecimentos científicos para facilitar o 

desempenho global ou as condições que afetam diretamente a interação com o software. 

O usuário pode deslocar de uma tela para outra 

rapidamente 

1 2 3 4 5 

A localização dos dados é mantida de forma consistente 

de uma tela para outra 

1 2 3 4 5 

Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados 

adequadamente 

1 2 3 4 5 

Controles e comandos encontram-se visivelmente 

diferenciados das informações apresentadas na tela 

1 2 3 4 5 
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Itens selecionados para acionamento estão destacados 

dos outros 

1 2 3 4 5 

As mensagens de erro são concisas e objetivas 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

2. FUNCIONALIDADE – Refere-se às funções que são previstas pelo software e que estão 

dirigidas a facilitar a realização da consulta de enfermagem. 

O software está adequado para as propostas às quais se 

destina 

1 2 3 4 5 

O software faz o que foi proposto de forma correta 1 2 3 4 5 

O software possibilita gerar resultados positivos 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

3. USABILIDADE – Refere-se ao esforço necessário para utilizar o software. 

O software é fácil de usar 1 2 3 4 5 

É fácil aprender os conceitos e aplicações do software 1 2 3 4 5 

O software permite o controle das atividades nele 

realizadas, favorecendo a navegação nos conteúdos 

1 2 3 4 5 

O software permite que o usuário tenha facilidade em 

aplicar os conceitos trabalhados 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

4. EFICIÊNCIA – refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do software e a 

quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas. 

O tempo de resposta do software é adequado para que o 

usuário realize as atividades 

1 2 3 4 5 

Os recursos do computador são utilizados de forma 

eficiente 

1 2 3 4 5 
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A aplicação das ligações entre diagnósticos de 

enfermagem e resultados esperados é realizada com 

eficácia, eficiência e rapidez. 

1 2 3 4 5 

A aplicação das ligações entre diagnósticos de 

enfermagem e intervenções de enfermagem é com 

eficácia, eficiência e rapidez. 

1 2 3 4 5 

A aplicação das ligações entre diagnósticos de 

enfermagem,  resultados esperados e intervenções de 

enferamgem é com eficácia, eficiência e rapidez. 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 
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APÊNDICE E - Relatório Descritivo Qualitativo da 3ª Avaliação do Software: Avaliação de 

Consenso entre as pesquisadoras. (24/05/2019) 

 

Ergonomia – Refere-se à aplicação de conhecimentos científicos para facilitar o desempenho 

global ou as condições que afetam diretamente a interação com o software. 

 

✓ Incluir na tela de abertura a descrição do produto (PEP_IC) com a finalidade de explicar 

a função do PEP; 

✓ Destacar melhor a fonte no Menu Geral; 

✓ Inverter os comandos “próximo” e anterior” na tela do Histórico de Enfermagem; 

✓ Incluir o comando “salvar” antes de avançar nas etapas do histórico; 

✓ Rever o comando NOVO no ícone diagnósticos e intervenções, pois quanto clica em 

NOVO aparecem a relação de pacientes que já existem. 

 

Funcionalidade – Refere-se às funções que são previstas pelo software e que estão dirigidas a 

facilitar a realização da consulta de enfermagem 

 

✓ Incluir comando de “Salvar” cada tela que for construída/apresentada, pois No Item “O 

software possibilita gerar resultados positivos”: Não gera relatório do histórico, não faz 

link das intervenções com NANDA/NOC; é possível apagar os itens do histórico 

(segurança dos dados precisa ser avaliada). 

 

Usabilidade – Refere-se ao esforço necessário para utilizar o software. 

 

✓ Incluir um  tutorial para manuseio do PEP; 

✓ Incluir ícones de alerta ou de esclarecimento sobre o preenchimento das etapas; 

 

Eficiência  – refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do software e a 

quantidade de recursos usados sob condições estabelecidas. 
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✓  Fazer link das intervenções com NANDA/NOC 

 


