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      PREFÁCIO 

 

 

É que se fez o seu braço, 

O seu lábio e a sua voz...... 

Você me pergunta 

Pela minha paixão 

Digo estou encantada  

Com uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade 

Não vou voltar para o sertão 

Pois vejo vir vindo no vento 

Cheiro de nova estação 

Eu sei de tudo na ferida viva 

Do meu coração.... 

Já faz tempo 

Eu vi você na rua 

Cabelo ao vento 

Gente jovem reunida 

Na parede da memória 

Essa lembrança 

É o quadro que dói mais.... 

Minha dor é perceber 

Que a pesar de termos feito 

Tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos 

Ainda somos os mesmos 

Que vivemos 

Como nossos pais......... 

 

ELIS REGINA 
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 RESUMO  

 

Introdução: O registro é um instrumento de documentação do cuidado de enfermagem. No 

entanto, estudos têm comprovado que uma das maiores dificuldades na utilização do 

mesmo na prática cotidiana é a falta de conhecimento do uso do processo de enfermagem 

com sistemas de linguagens padronizadas. Torna-se necessário a construção de ferramentas 

de ensino-aprendizagem que facilitem a formação e a educação permanente de enfermeiros 

para a realização de um registro de enfermagem de qualidade. Jogos educativos exercitam 

a habilidade mental e a imaginação, portanto, podem oferecer uma oportunidade de 

desmistificação das dificuldades do uso do registro no dia a dia de enfermeiros.  Este 

estudo teve como objetivo geral construir um jogo educativo direcionado ao ensino-

aprendizagem de registro de enfermagem sob a ótica do processo de enfermagem com 

sistemas de linguagens padronizadas. E, como específicos, descrever as etapas da 

construção do jogo educativo sobre registro de enfermagem, e; avaliar o jogo educativo 

quanto aos objetivos, organização, estilo da escrita, a aparência e a motivação. Método: 

Estudo metodológico realizado em duas fases: desenvolvimento e avaliação do jogo. A 

elaboração do jogo teve a colaboração de duas designers e quatro pesquisadores/docentes 

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

Federal Fluminense. Na segunda fase, foi realizada uma avaliação por enfermeiros e 

acadêmicos através de um questionário validado para uso no Brasil. Foram selecionados 14 

juízes. Os dados foram organizados e analisados com auxílio do SPSS 20.0 e foi realizada 

análise descritiva. Resultados: Foi desenvolvido um jogo de tabuleiro com perguntas e 

respostas sobre registro de enfermagem, contendo dois dados, 20 cartas histórico de 

enfermagem, 20 cartas diagnóstico de enfermagem, 20 cartas intervenções de enfermagem 

e 20 cartas resultados de enfermagem. A identidade visual do jogo foi estabelecida através 

das iniciais J, E, R e E, que explicitam Jogo Educativo Registro de Enfermagem. Os 

avaliadores foram predominantemente do sexo feminino (71,4%), com média de idade de 

26,4 anos, atuam em instituições públicas (57,1%), Destes (85,7%) possuem experiência 

prévia com sistematização da assistência de enfermagem e participam de grupos de 

pesquisa na área (71,4%). Dos 14 avaliadores, 50% consideraram o objetivo do jogo 

totalmente adequado, 57,1% afirmaram que o jogo ajuda durante o trabalho/ atividades 

cotidianas, porém 42,9% apontaram que o JERE está parcialmente adequado para ser 
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utilizado pelo público-alvo. Conclusão: O JERE é relevante, pois poderão mediar práticas 

educativas em grupo, no intuito de tornar mais estimulantes o ensino-aprendizagem de 

diagnósticos, intervenções e resultados com sistemas de linguagens padronizadas, proporcionando 

a troca de saberes de acadêmicos de enfermagem e enfermeiros. Portanto, trará subsídios para 

inovação no ensino-aprendizagem do registro de enfermagem.  

Descritores: Enfermagem, Processos de Enfermagem, Tecnologia educacional e Registros 

de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The registry is a documentation instrument for nursing care. However, 

studies have shown that one of the greatest difficulties in using it in everyday practice is 

the lack of knowledge of the use of the nursing process with standardized language 

systems. It is necessary to construct teaching-learning tools that facilitate the training and 

the permanent education of nurses to carry out a quality nursing record. Educational games 

exercise mental ability and imagination, therefore, can offer an opportunity to demystify 

the difficulties of using the registry in the day to day of nurses. The purpose of this study 

was to construct and evaluate an educational game directed to the teaching-learning of 

nursing record from the point of view of the nursing process with standardized language 

systems. And, as specific, carry out a search in the literature of scientific productions on 

the use of games in the teaching process nursing record learning; Develop the educational 

game for nursing record (JERE), and; Evaluate content and the appearance of JERE 

regarding the target audience, goals, organization, writing style and motivation. Method: A 

three-phase methodological study: the first was an integrative review of the literature in the 

databases online: PUBMED, BDENF and LILACS. In the second was built the game and 

its rules. To this end, two designers and four researchers / professors from GESAE_UFF 

collaborated, teaching or researching the systematization of nursing care. In the third phase 

an evaluation was made by nurses and academics about the appearance and content of the 

educational game through a questionnaire validated for use in Brazil. Sixteen judges were 

selected for evaluation of content and appearance. The data were organized and analyzed 

using SPSS 20.0 and a descriptive analysis was performed. RESULTS: Three studies were 

identified in the review, but after reading the titles and abstracts it was found that there 

were no duplications and 02 articles were excluded because they did not answer the 

question of the study. A board game was developed with questions and answers about 

nursing records, containing two data, 20 charts of nursing history, 20 letters of nursing 

diagnosis, 20 letters of nursing interventions and 20 letters of nursing results. The visual 

identity of the game was established through the initials J, E, R and E, Which explain the 

Educational Game Nursing Registry. The evaluators were predominantly female (71.4%), 

with an average age of 26.4 years, work in public institutions (57.1%), of which (85.7%) 

had prior experience with nurses and participated in research groups in the area (71.4%). 
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Of the 14 evaluators, 50% considered the goal of the game to be totally adequate, 57.1% 

stated that the game helps during work / day-to-day activities, but 42.9% indicated that 

JERE is partially suitable for use by the target audience. Conclusion: JERE is relevant 

because it can mediate group educational practices in order to stimulate teaching and 

learning of diagnoses, interventions and results with standardized language systems, 

providing the exchange of knowledge of nursing academics and nurses. Therefore, it will 

provide subsidies for innovation in the teaching-learning of the nursing record. 

 

Descriptors: Nursing, Nursing Processes, Educational Technology, and Nursing Records. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 O registro de enfermagem é uma ferramenta para organização e documentação do 

cuidado. Sua efetivação melhora a visibilidade e o reconhecimento profissional e 

representa uma possibilidade concreta de avaliação dos cuidados implementados. Apesar 

de sua importância, este é complexo, envolvendo conhecimento científico sobre o processo 

de enfermagem (PE) e experiência profissional sobre alterações no estado de saúde de 

indivíduos, família e comunidade. Assim, podem ser identificadas dificuldades para sua 

implementação sistemática na prática profissional. Algumas destas dificuldades são 

relativas à formação profissional e à organização do processo de trabalho; outras, às 

expectativas das instituições ou ambiente em que o cuidado profissional de enfermagem é 

realizado; outras, ainda, ao modo como a sociedade ou os gestores da saúde entendem a 

Enfermagem. Estas esfinges desafiam pesquisadores a construir produtos que possam 

estimular a reflexão e a ação, seja no ensino, na assistência, na gerência/ administração ou 

na pesquisa de enfermagem
1
.  

Ao escolher um sistema de linguagem padronizada (SLP) incluindo o processo de 

enfermagem, os enfermeiros e seus empregadores usam uma posição para manter registros 

de pacientes com base no conhecimento e experiência. Não realizar o PE é uma decisão 

que pode levar à omissão de dados que, de outra forma, desempenhariam um importante 

papel na documentação dos cuidados de enfermagem, ou seja, registros de enfermagem 

que não seguem uma metodologia e/ou um SLP, podem ocasionar diminuição na qualidade 

da assistência do paciente, afetando sua segurança
2
. 

   Ao longo dos últimos cinco anos tenho vivenciado em minha prática profissional a 

dificuldade dos enfermeiros em utilizar o registro de enfermagem em ambientes 

hospitalares. Alguns enfermeiros, com mais tempo de formação assumem 

desconhecimento dos SLP, do PE e consequentemente do registro de enfermagem. Outros 

referem que ficam sobrecarregados com a falta de recursos materiais e humanos e a carga 

horária excessiva de trabalho.  

Enfermeiros ainda são resistentes à utilização do registro do PE, principalmente, no 

que tange ao uso de SLP, que têm por finalidade a padronização de cuidados, através do 

registro claro, objetivo, abrangente em relação às necessidades humanas básicas de um 

indivíduo, família ou coletividade. Para isso, foram criados os SLP, sendo que o mais 
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utilizado mundialmente é a NANDA, NIC e NOC, que possui uma linguagem interligada 

entre três etapas do processo de enfermagem que são o diagnóstico, a intervenção e o 

resultado de enfermagem 
3-7

. 

Um estudo realizado em Porto Alegre/RS/Brasil, sobre o tempo utilizado para 

realização dos registros de enfermagem, e a utilização de SLP, identificou que o uso de 

SLP repercute em resultados mais positivos do que negativos
3
. Dois ensaios clínicos 

randomizados (ECR) foram realizados, tendo como desfecho a qualidade dos registros de 

enfermagem. Um (ECR) utilizou-se de um programa educacional que melhorou 

significativamente a qualidade dos registros de enfermagem, e outro (ECR) avaliou o 

efeito de um guia para o raciocínio clínico na implementação das linguagens, NANDA, 

NOC e NIC. Esses estudos evidenciaram principalmente duas questões: primeiro, que a 

qualidade da assistência de enfermagem relaciona-se diretamente com a qualidade dos 

registros. Segundo, que o uso adequado de SLP auxilia o enfermeiro e sua equipe no 

cuidado prestado
3
.  

Em outro estudo, que identificou as dificuldades e facilidades mencionadas por 83 

enfermeiras, atuantes em 20 unidades de internação de um hospital em São 

Paulo/SP/Brasil, que possui o processo de enfermagem implantado, destacou o diagnóstico 

de enfermagem e a evolução como as fases de maior dificuldade para operacionalizar o PE. 

Os autores atribuíram à dificuldade ao nível de conhecimento teórico e prático sobre a 

temática
4
.  

Ainda sobre as dificuldades para utilização do PE na prática assistencial, outro 

estudo comprovou que existe a crença por parte de enfermeiros de que este é uma rotina 

sofisticada. Além disso, existe insegurança dos profissionais para realizar as atividades 

inerentes ao mesmo, por não as dominar adequadamente
5
.  

As dificuldades na implementação de registros de enfermeiros na prática 

profissional são barreiras na documentação dos cuidados realizados e impossibilitam a 

avaliação dos resultados alcançados a partir de intervenções de enfermagem. A busca de 

estratégias que viabilizem a elaboração de registros de enfermeiros em prontuários, 

manuais ou eletrônicos, com ou sem SLP, se torna um desafio para profissionais da área
5
.  

O jogo educativo exercita a habilidade mental e a imaginação, toda atividade lúdica 

agrada, entretêm, prende a atenção, entusiasma e ensina com maior eficiência, porque 

transmite o conteúdo de aprendizagem, estimulando diversos sentidos ao mesmo tempo e 
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sem se tornar cansativo. Portanto, toda a atividade que incorpore a ludicidade se torna uma 

estratégia facilitadora do processo ensino- aprendizagem
6
. 

Alguns fatores dificultam a utilização do SLP, sendo possível destacar o tempo 

necessário para realização das etapas do PE, principalmente, quando não há 

disponibilidade de uso de sistemas de informação para viabilizar o registro
7
. 

A construção de um jogo pode estimular enfermeiros a utilizarem o registro do PE 

com SLP, através da autoconfiança e incrementar a motivação no contexto da 

aprendizagem. A atividade de jogar é uma alternativa de realização pessoal que possibilita 

a expressão de sentimentos, de emoção e propicia a aprendizagem de comportamentos 

adequados e adaptativos
8
. 

A melhor forma de conduzir pessoas às atividades, à auto expressão, ao 

conhecimento e a socialização é através do uso de jogos. O jogo por meio didático pode ser 

desafiador e gerar uma aprendizagem que se prolonga fora da sala de aula, pelo cotidiano e 

acontece de forma interessante e prazerosa. Jogando a criança, o jovem ou mesmo o adulto 

aprende algo, sejam habilidades, valores ou atitudes, portanto, pode-se dizer que todo jogo 

ensina algo
9-10

.  

Através do jogo é possível planejar, desenvolver e implementar o registro de 

enfermagem, que poderá oferecer um universo complexo de significados, centrado no 

lúdico, subsidiando a construção do conhecimento dos enfermeiros conforme seu ritmo de 

forma agradável, agregando entretenimento, informação. Portanto, com a construção do 

JERE se propõe a motivação para o aprendizado sobre registros de enfermagem, o que 

poderá motivar os enfermeiros na aplicação do mesmo e dessa forma melhorar sua 

qualidade.  

Apesar de muitos estudos discutirem a implantação e implementação do PE no 

Brasil e no mundo, não existem jogos que visem o planejamento, desenvolvimento e 

implementação do registro de enfermagem sob a ótica do PE com uso de SLP. Assim 

sendo, ao propor construir um jogo educativo sobre registro de enfermagem, pretende-se 

também, obter subsídios para o aprimoramento de estratégias de ensino-aprendizagem.  

 

Este estudo tem como objetivo geral: 
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•. Construir um jogo educativo direcionado ao ensino aprendizagem de registro de 

enfermagem sob a ótica do PE com SLP; 

 

Como objetivos específicos: 

 

• Descrever as etapas da construção do jogo educativo sobre registro de enfermagem; 

 

• Avaliar conteúdo e a aparência do jogo educativo quanto aos objetivos, organização, 

estilo da escrita e motivação  

 

Pretende-se a partir da construção do jogo educativo sobre registro de enfermagem 

(JERE), viabilizar uma tecnologia educativa estimulante e lúdica, cuja finalidade é o 

entretenimento, fornecendo uma ferramenta para a educação permanente de profissionais 

da saúde, em especial da equipe de enfermagem e/ou para formação profissional de 

enfermeiros sobre registro de enfermagem sob a ótica do PE com SLP.  

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados online: 

PUBMED, BDENF e LILACS.  Utilizou-se as seguintes etapas: elaboração da questão de 

pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos, categorização dos 

estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e síntese do 

conhecimento
11

. Considerou-se como questão de pesquisa: O que tem sido publicado sobre 

jogos educativos para auxiliar no processo ensino aprendizagem dos registros de 

enfermagem? Com isso, os descritores utilizados para a realização das buscas foram: 

tecnologia educacional, estudantes de enfermagem e registros de enfermagem, conforme 

indica o quadro abaixo.  

 

 DECs MESH  

P         (paciente) Estudantes de enfermagem Students, Nursing 

I          (intervenção) Tecnologia educacional Educational Technology 

C         (comparação) ---  

O         (resultado) Registros de enfermagem Nursing Records 

                       Quadro 1. Descrição da estratégia de busca 
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A busca ocorreu no período de setembro e outubro de 2016, utilizando os seguintes 

critérios de inclusão: artigos em português, espanhol e inglês, que responderam à questão 

de pesquisa, sem recorte temporal. 

Foi utilizada a seguinte estratégia de busca: “tecnologia educacional/Educational 

Technology” AND “estudantes de enfermagem/Students, Nursing” AND “registros de 

enfermagem/ Nursing Records” no PUBMED, BDENF e LILACS. Foram excluídos 

artigos que abordassem outras tecnologias que não fosse jogos educativos, sem resumo, 

repetidos nas bases de dados, em formato de editoriais, carta ao editor e artigos de reflexão. 

  

 ARTIGOS ENCONTRADOS SELECIONADOS 

LILACS 0 0 

BDENF 0 0 

PUBMED 03 01 

Quadro 2. Relação de artigos encontrados e selecionados para o estudo, de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão. 

 

A busca ocorreu no período de setembro e outubro de 2016, utilizando os seguintes 

critérios de inclusão: artigos em português, espanhol e inglês, que responderam à questão 

de pesquisa, sem recorte temporal. 

Foi utilizada a seguinte estratégia de busca: “tecnologia educacional/Educational 

Technology” AND “estudantes de enfermagem/Students, Nursing” AND “registros de 

enfermagem/ Nursing Records” no PUBMED, BDENF e LILACS. Foram excluídos 

artigos que abordassem outras tecnologias que não fosse jogos educativos, sem resumo, 

repetidos nas bases de dados, em formato de editoriais, carta ao editor e artigos de reflexão. 
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2.0. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Registros de enfermagem 

 

 A anotação de enfermagem é o registro do paciente nas 24 horas no ambiente 

hospitalar. Contêm dados sobre sua saúde geral e dados administrativos. Sendo assim, 

promove a informação da assistência prestada ao cliente e a equipe multidisciplinar, 

servindo de instrumento para auditoria, evitando as glosas hospitalares. Este tipo de 

anotação, independentemente, da filosofia e das teorias de enfermagem adotadas para 

fundamentar o processo de enfermagem na instituição, deve ser valorizada, uma vez que é 

um dos meios para se avaliar os cuidados prestados ao cliente a partir da adoção de 

indicadores de qualidade, para mensurar tanto o processo como os resultados da assistência 

de enfermagem
12

. 

A Enfermagem, há décadas, vem utilizando, como fundamento teórico de sua 

assistência, o PE, constituído por um método intencionado de solução de problemas, 

baseado no método científico, para descrever, explicar e predizer seu exercício, assim 

como seus resultados, com a finalidade de validar sua prática e dar à sociedade uma 

definição que fomente sua autonomia
12

.  

Esse método exige habilidades cognitivas, técnicas interpessoais dos enfermeiros, 

para poder satisfazer as necessidades do sistema paciente/ família, tendo em vista que o PE 

é um processo dinâmico e interpessoal que facilita o desenvolvimento do potencial de 

saúde que o indivíduo possui
13

.  

No Brasil, o PE apresenta-se como a “dinâmica de ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando assistir ao ser humano, caracterizado pelo inter-relacionamento e 

dinamismo de suas fases” e é composto de seis etapas: histórico, diagnóstico, plano 

assistencial, plano de cuidados ou prescrição, evolução e prognóstico de enfermagem
14

.    

Sabe-se que os enfermeiros, ao fazerem uso do PE, poderão fortalecer a profissão dentro 

do âmbito das ciências aplicadas, dando às suas ações um fundamento científico, 

especialmente ao considerar que o PE representa a “essência da profissão
14

”. O cuidado 

oferecido tem embasamento científico e torna-se, consequentemente, de melhor 

qualidade
14

.  

Destaca-se que o desenvolvimento das fases do PE deve ser documentado no 

prontuário do paciente, salientando-se que essa atividade permite a todos os membros da 
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equipe de saúde tomar ciência das decisões, ações e resultados obtidos com os cuidados 

prestados ao paciente
16

. Assim, a comunicação escrita documenta, de modo permanente no 

prontuário divulga informações sobre os cuidados prestados ao paciente
12

.  

Os registros de enfermagem no prontuário devem incluir a declaração dos 

problemas frequentemente referidos pelos pacientes, os diagnósticos de enfermagem, as 

intervenções e os resultados de enfermagem, expressando o reflexo da avaliação periódica 

do paciente
13

. 

A qualidade do registro das ações assistenciais reflete a qualidade da assistência e a 

produtividade do trabalho. E com base nesses registros, pode-se permanentemente 

construir melhores práticas assistenciais, além de implementar ações que visem melhorias 

nos resultados operacionais. Os registros servem como um dos meios para avaliação da 

assistência de enfermagem prestada ao paciente, bem como a qualidade das anotações 

elaboradas pela equipe de enfermagem
14-15

.  

 

2.2. REGISTRO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

O processo de enfermagem é considerado como uma metodologia própria que 

permite o desenvolvimento da essência do enfermeiro de maneira científica, e o tempo que 

possibilita a solução de problemas da prática profissional. Sendo a demanda para a sua 

própria administração dos cuidados a saúde tanto em instituições hospitalares como na 

comunidade
16

. 

É um método de resolução de problemas e uma maneira de raciocínio que favorece 

os julgamentos clínicos apropriados, fazendo com que os enfermeiros tenham que 

considerar possibilidades e descrições previamente estudadas e estabelecidas
16

. 

Um dos grandes desafios que a enfermagem vem enfrentando é o estabelecimento 

de sua base de conhecimento como uma estrutura organizada de informações para 

descrever a contribuição da enfermagem, para a saúde da população. Uma das soluções 

para esse problema é a utilização do PE, que aplica o conhecimento do enfermeiro na sua 

prática diária e a utilização do mesmo para a documentação da prática de enfermagem. Seu 

emprego está previsto como atribuição essencial prestada pelo enfermeiro
17

. 

Durante o desenvolvimento das diferentes etapas do PE, o enfermeiro pode se valer 

de diferentes técnicas, instrumentos e métodos de obtenção de dados, considerando seu 
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interesse pela busca do estado clínico do paciente, a identificação de evidências clínicas ou 

mesmo emprego correto do arsenal disponível para obtenção e registro de dados
17

. 

Em seu princípio, o PE foi implantado e desenvolvido especialmente no campo do 

ensino, ou seja, nas escolas de enfermagem. Na década de 1970, seu uso foi estendido a 

prática clínica que é a prática profissional
18

. 

O PE consistia inicialmente de três etapas, passando posteriormente a quatro etapas. 

Entre os anos de 1973 e 1975, o conceito de diagnóstico, NANDA-I, foi aceito e uma 

listagem inicial desses diagnósticos foi publicada, foi nessa época que as atuais cinco 

etapas do processo de enfermagem foram determinadas: fase do histórico ou avaliação 

inicial, fase do diagnóstico, fase do planejamento, fase da implementação e, finalmente 

fase da evolução
18

. A primeira geração foi às necessidades dos cuidados e os processos de 

solução dos problemas dos pacientes relacionavam-se, predominantemente, a determinadas 

condições fisiopatológicas e médicas
16

. 

Em 1973, foi realizada a primeira conferência para classificação de diagnósticos de 

enfermagem em que, usado tanto no processo de raciocínio dedutivo quanto o indutivo. As 

participantes elaboraram e aprovaram a primeira lista de problemas\situações que eram 

reconhecidos na prática como pertencentes ao domínio independente da profissão
15

. 

O termo diagnóstico estava presente na literatura da área desde 1950, quando 

Louise McManaus, em conferência pronunciada no Teachers College, em Nova Iorque, se 

referiu a função específica da enfermeira como sendo a identificação ou diagnóstico do 

problema e o reconhecimento de seus aspectos inter-relacionados, assim como a decisão 

sobre as ações a serem implementadas para sua solução
16

. 

Até 1973, a etapa diagnóstica, não estava incluída no processo de enfermagem. Em 

vista desse fato, pode-se afirmar que o movimento de identificação e classificação dos 

diagnósticos de enfermagem marcou o início de uma nova geração do processo de 

enfermagem e, acima de tudo, o início de uma nova era para a enfermagem, que avança 

progressivamente, desde então, para sua estruturação definitiva como uma ciência
14

. 

O movimento de identificação e classificação de diagnósticos de enfermagem 

provocou uma revolução no pensamento da área e uma consequente mudança, da ênfase 

anterior na identificação e solução de problemas para ênfase anterior na identificação e 

solução de problemas para ênfase no raciocínio diagnóstico e no pensamento crítico. Esse 

fato muda o entendimento do processo de enfermagem, de um processo lógico, linear, de 
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solução de problemas, para um processo dinâmico, em espiral ascendente e recorrente, que 

nos auxilia a gerenciar a informação sobre a clientela e tomar decisões sobre as ações e 

intervenções profissionais que ele demanda
16

. 

            A segunda geração do processo de enfermagem determina novas necessidades no 

ensino e na prática assistencial, em especial de entender como o julgamento clínico se 

processa e aumenta a habilidade profissional no raciocínio diagnóstico. Ao término de 

1980, a evolução e o desenvolvimento contínuo dos sistemas de classificação dos 

elementos da prática profissional, as pesquisas e andamento sobre a dinâmica do raciocínio 

e julgamento clínico, bem com a tendência emergente no sistema de saúde, determinaram 

as condições para a ocorrência de outra transformação no modo de pensar e de aplicar o 

processo de enfermgem
16

. 

            O foco da terceira geração do processo de enfermagem, iniciada por volta dos anos 

1990, se volta agora para a especificação e testagem na prática dos resultados dos pacientes 

que sejam sensíveis á intervenção profissional. Uma vez que um diagnóstico de 

enfermagem é feito, especifica-se um resultado a ser alcançado e cria-se com isso uma 

dupla obrigação a de intervir e, em seguida, avaliar a eficácia da intervenção realizada
16

. 

O PE conduz o enfermeiro a um pensamento crítico na assistência aos pacientes. 

Diante desse pensamento crítico, deve ser implementado, um SLP para desenvolver as 

avaliações, intervenções e os cuidados de enfermagem
14

.  

 

2.3. SISTEMAS DE LINGUAGENS PADRONIZADAS 

 

A elucidação da linguagem é o modelo mais efetivo de definir a essência de um 

conceito e de solucionar problemas relevantes de pesquisas, como especificar a estrutura 

lógica de uma dada expressão, de significados comuns de termos, explicitações centrais 

para reduzir limitações, ambiguidades e inconsistências do uso ordinário para propor uma 

reinterpretação para aumentar a claridade e precisão dos significados
19

. 

Conceito é a instância mediadora entre o sujeito e o real; é uma ideia ou uma 

abstração de um evento concreto ou a unidade do pensamento. É, portanto, uma 

representação simbólica das dimensões de uma realidade fenômeno. Conceitos podem 

também ser entendidos como rótulos que descrevem fenômenos e fornecem uma síntese 

concisa de pensamentos
20

. 
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O uso da linguagem requer a precisão de conceitos. Na enfermagem um dos fatores 

que contribuem para os vazios de um corpo de conhecimento bem definido é a falta de 

conceitos clarificados. Como componentes da base de conhecimentos da enfermagem, os 

conceitos empregados nas teorias e na prática de enfermagem, são de dois tipos: o 

conhecimento abstrato (bem-estar) e os orientados para solucionar as questões de 

enfermagem
20

. 

Na realidade de hoje dos enfermeiros, são poucos que utilizam as terminologias 

padronizadas na prática diária. Alguns enfermeiros sentem a dificuldade em desenvolver o 

processo de enfermagem e consequentemente a utilização da linguagem padronizada, 

devido a falta de informações, direcionadas a evolução dos conteúdos teóricos das 

literaturas de enfermagem ou até mesmo pela falta de organização da instituição em 

desenvolver, implementar e aprimorar o processo de enfermagem
20

.  

Diante disso, alguns autores descrevem os benefícios da padronização da 

linguagem de enfermagem que incluem. Fornecer linguagem uniformizada para 

comunicação entre os enfermeiros e entre os enfermeiros e outros profissionais de saúde, 

promover o desenvolvimento do conhecimento de enfermagem, permitir a documentação 

de informações de enfermagem, contribuindo para o cuidado do paciente, permitir o 

desenvolvimento de sistemas eletrônicos de informações de enfermagem, fornecer 

informações para o planejamento de recursos necessários á prática de enfermagem, 

fornecer informações para determinar custos dos serviços de enfermagem, facilitar a 

avaliação e favorecer a qualificação do cuidado de enfermagem, facilitar o ensino de 

estudantes de enfermagem, na tomada de decisão clínica, facilitar a realização de estudos 

multicêntricos e; padronizar uma linguagem para comunicar a função específica da 

enfermagem
21

. 

Os enfermeiros não precisam somente de acurácia na avaliação dos dados clínicos; 

muitas vezes, além de decisões, é necessário processar as informações de forma rápida e 

reavaliar quando ocorrem mudanças no estado do paciente. Precisam de uma forma clara e 

concisa para comunicar os seus achados e suas conclusões sobre os principais problemas, 

pontos fortes que o paciente está enfrentando, diagnóstico de enfermagem, os resultados 

desejáveis para os pacientes e as intervenções de enfermagem selecionadas para alcançar 

os resultados desejáveis
19

. 



 

 

25 

 

A enfermagem vem utilizando uma linguagem representada por termos clínicos que 

integram o contexto teórico e prático da profissão, e o estudo dos conceitos destes termos 

pode possibilitar a melhora da comunicação profissional. Sendo assim, qualquer que seja a 

forma como são expressos esses elementos da prática, eles são considerados relevantes e 

podem ser denominados componentes primários de uma classificação
20

. 

Os sistemas de linguagens padronizadas que oferecem estrutura para organizar 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem são instrumentos importantes para 

lidar com a crescente complexidade da enfermagem no que diz respeito á produção do 

conhecimento, ao raciocínio clínico e a prática clínica
20

. 

Quando uma linguagem padronizada é utilizada para a documentação da prática, 

podemos comparar e avaliar a efetividade dos cuidados prestados numa multiplicidade de 

locais, por diferentes provedores
21

. 

O uso da linguagem padronizada não inibe a prática diária do enfermeiro: seu 

objetivo é comunicar aos demais a essência dos cuidados de enfermagem e auxiliar no 

aperfeiçoamento da prática por meio de pesquisas. O seu desenvolvimento e o uso dessa 

classificação ajudam a desenvolver o conhecimento de enfermagem por facilitar o teste 

clínico das intervenções
20

. 

A falta de uma linguagem universal, que estabeleça a definição e descrição da 

prática profissional, vem levando enfermeiros a se inquietarem e a demonstrarem seu 

compromisso com o desenvolvimento da enfermagem como ciência
22

. 

Uma ciência é caracterizada pela universalização de sua linguagem. Mas para que 

isso ocorra, torna-se necessário o desenvolvimento de uma terminologia própria. Uma 

ciência começa a existir quando seus conceitos são aceitos e a denominação dos seus 

fenômenos específicos começa a ser realizada. Temos hoje, a nossa disposição, vários 

sistemas de classificação
22

. 

Dentre esses sistemas, alguns já são conhecidos e utilizados pelos enfermeiros 

brasileiros, como a Associação Norte Americana de Diagnósticos de Enfermagem (North 

American Nursing Diagnosis Association – NANDA); Classificação de Intervenção de 

Resultados de Enfermagem (Nursing Interventions Classification – NIC); Classificação de 

Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes Classification – NOC); Sistema de 

Cuidados Comunitários de Omaha ( The Omaha System) e a Classificação Internacional 

para a prática de Enfermagem (CIPE)
22

. 



 

 

26 

 

A utilização dessas classificações favorece a comparação do conhecimento 

globalmente. Se o vocabulário utilizado na prática se fizer de forma padronizada poderá 

haver uma melhor compreensão por parte dos profissionais quanto ao monitoramento da 

qualidade do cuidado de enfermagem, podendo favorecer a obtenção de informações 

valiosas sobre a contribuição da enfermagem para os pacientes
19

. 

 Cabe, no entanto, ressaltar que não existem classificações específicas para todas as 

áreas de atuação do profissional enfermeiro. Porém sabe-se que o Conselho Internacional 

de Enfermeiros (CIE), responsável pela construção da CIPE, tem o interesse de recolher e 

codificar termos utilizados pela enfermagem em áreas específicas, organizando e criando 

catálogos CIPE
22

. 

 

2.4. CLASSIFICAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (NANDA – 

INTERNACIONAL) 

 

Em dicionário taxonomia é aplicada como uma classificação completa de 

determinado assunto, que tem por base princípios, procedimentos e regas. As regras de 

determinação de uma taxonomia são: que ela deve ter finalidade relevante, ser 

mutualmente exclusiva e derivada de um princípio em nível similar de abstração
22

. 

Para uma taxonomia ser considerada verdadeira, é necessário que possa ser testada 

e que seja coerente com pontos de vista teóricos. Sua utilização é válida para sinalizar 

fenômenos que ainda devem ser pesquisados
23

. 

O princípio básico da taxonomia é a hierarquização dos fenômenos, de forma que 

manifestem algumas de suas propriedades essenciais e inter-relações entre as mesmas. 

Uma taxonomia deve ser: objetiva, lógica e concisa. Deve também identificar os conceitos 

centrais e suas possíveis limitações. Deve-se considerar o desenvolvimento científico da 

área e as possíveis mudanças futuras
23

.  

O termo diagnóstico surgiu na literatura de enfermagem na década de 50. No Brasil 

Horta dedicou ao tema vários estudos inclusive para estimular sua utilização. Além disso, 

pela data dos trabalhos de Horta pode-se verificar como essa pesquisadora estava 

atualizada nos escritos mundiais na área de saúde
24

. 
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Um conflito existente quanto ao uso da palavra diagnóstico que se pensava, ser de 

propriedade da medicina pode ter atrasado o desenvolvimento de nossos diagnósticos 

enquanto fenômenos do âmbito exclusivo da enfermagem
24

. 

A importância que se deu aos diagnósticos de enfermagem ficou, até certo 

momento, restrita á necessidade de se unificar a terminologia referente ás situações do 

cliente pelas quais os enfermeiros têm responsabilidade. As taxonomias dos diagnósticos 

de enfermagem possibilitam a descrição da prática de enfermagem a partir de um 

referencial teórico
23

. 

Em 1973 foi realizada nos Estados Unidos, a 1ª Conferência Nacional de 

Diagnósticos de Enfermagem, com a finalidade de ser adotada uma terminologia 

profissional que descrevesse os fenômenos clínicos com os quais os enfermeiros se 

deparam
25

. 

Nessa conferência foi elaborada uma relação de diagnósticos de enfermagem, cuja 

as categorias nominais foram consideradas suficientemente desenvolvidas para serem 

testadas clinicamente. Como não se chegou a um acordo acerca de um sistema para 

classificação desses diagnósticos, decidiu-se organizá-los em ordem alfabética
23

. 

Já na 1ª Conferência realizada em 1973, foi criada uma comissão, percursora da 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), que só em 1982 foi finalmente 

instalada. No período entre 1976 a 1982, teoristas de enfermagem reuniram-se sob a 

coordenação da comissão da Conferência, para elaborar o referencial conceitual da 

taxonomia de diagnósticos, conforme princípios teóricos da própria profissão
23

. 

Em 2002, foi proposta e aprovada a taxonomia II da NANDA-I Internacional, que 

compreende três níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. Houve ainda 

nessa época, a criação de uma estrutura taxonômica comum à prática da enfermagem, 

incluindo a NANDA I, NOC e NIC
20

. 

A enfermagem tem se esforçado para construir uma base de conhecimento capaz de 

dar suporte á prática profissional e de melhorar a qualidade da assistência prestada pelos 

enfermeiros em diversos cenários, num continuo de assistência á saúde
24

. 

Essa necessidade de representação e classificação da base do conhecimento de 

enfermagem continua sendo uma questão associada á profissão. Essencial a essa base de 

conhecimento e o conhecimento referente aos diagnósticos de enfermagem
24

. 
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Na medida em que os estudos sobre os diagnósticos de enfermagem se 

desenvolveram, revelaram paralelamente uma série de fenômenos ou respostas que 

apresentavam relação entre si, podendo ser categorizados por classes. Surgiu então a 

necessidade de uma taxonomia para os diagnósticos de enfermagem
25

. 

Os diagnósticos de enfermagem são consistentes com a finalidade citada, sendo 

considerados como reais potenciais e de promoção à saúde. Os elementos que constituem 

um diagnóstico real e de promoção à saúde são o título, sua definição, as características 

definidoras que se agrupam em padrões de sugestões ou inferências relacionadas
25

. 

Os diagnósticos de enfermagem descrevem as necessidades reais, potenciais (que 

apresentam risco de se desenvolver) e de promoção à saúde. Os elementos de um 

diagnóstico de NANDA I, real são a identificação definição do diagnóstico, características 

definidoras (sinais e sintomas) e fatores relacionados (fatores causativos ou associados)
24

. 

Os elementos de um potencial diagnóstico, conforme a definição de NANDA I são 

a identificação, definição e fatores de risco associados. Os elementos de um diagnóstico de 

promoção à saúde são identificação, definição e características definidoras
26

. 

Diagnóstico com foco no problema - julgamento clínico a respeito de uma resposta 

humana indesejável a uma condição de saúde\processo de vida que existe em pessoa, 

família, grupo ou comunidade
27

. 

Diagnóstico de risco – julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade de 

indivíduo, família, grupo ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta humana 

indesejável a condições de saúde\processo de vida
27

. 

Diagnóstico de promoção à saúde – julgamento clínico a respeito da motivação e do 

desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial humano de saúde. Essas respostas 

são expressas por uma disposição para melhorar comportamentos de saúde específicos, 

podendo ser usadas em qualquer estado de saúde. As respostas de promoção em saúde 

podem existir em indivíduo, família, grupo ou comunidade
27

. 

O diagnóstico é um termo ressaltante de um problema derivado do histórico de 

enfermagem, que exige ações e objetivos específicos. Tendo em vista que a identificação 

por parte do enfermeiro de uma situação ou problema exige a contrapartida de seu serviço 

e fugir a essa responsabilidade configura um crime ético
28

. 

O enfermeiro tem como centro de seu interesse a reação ou comportamento do 

cliente diante de um problema de saúde ou processo vital como seu objetivo de trabalho. 
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São essas reações ou respostas que compõem a taxonomia dos diagnósticos de 

enfermagem. Os diagnósticos por sua vez, descrevem as áreas independentes da 

enfermagem
28

. 

 

2.5. CLASSIFICAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NURSING 

INTERVENTIONS CLASSIFICATION – NIC) 

 

As pesquisas para desenvolvimento de um vocabulário e classificação das 

informações de enfermagem começaram em 1987, com a formação de uma equipe liderada 

por Joanne McCloskey e Glória Bulechek, na University of Lowa. A equipe desenvolveu a 

classificação das intervenções de enfermagem NIC, uma classificação abrangente e 

padronizada das intervenções de enfermagem, publicada pela primeira vez em 1992
29

. 

As intervenções da NIC foram ligadas aos diagnósticos da NANDA I Internacional, 

aos problemas do sistema OMAHA, ao Resident Assessment Instrument. Utilizado em 

estabelecimentos de prestações de serviços de longa duração. As categorias do OASIS, 

Outcome and Assessment Information Set. Destinada a assistência á saúde domiciliar e os 

resultados da NOC
29

. 

A NIC é utilizada continuamente e já foi publicada em cinco edições. A edição de 

2008 contém 542 intervenções e mais de 12.000 atividades. De modo a facilitar o uso, as 

intervenções estão agrupadas em 30 classes de domínios, criando uma taxonomia para a 

classificação
25

. 

Diferente dos diagnósticos de enfermagem ou resultado dos pacientes, as 

intervenções de enfermagem enfocam o comportamento de enfermagem, as ações de 

enfermagem que auxiliam o paciente a progredir em direção ao resultado desejado
25

. 

A NIC pode ser utilizada em todos os cenários das unidades de terapia intensiva até 

o atendimento domiciliar, cuidados paliativos e estabelecimentos de prestação de 

assistência primária e em todas as especialidades da obstetrícia e pediatria á cardiologia e 

gerontologia
27

. 

O sistema NIC abrange uma gama de intervenções de enfermagem, desde a prática 

geral ás áreas especializadas. As intervenções são fisiológicas e psicossociais para 

tratamento e prevenção de doenças, promoção da saúde tanto para indivíduos, famílias e 

comunidade. A intervenção de enfermagem é qualquer tratamento focado no julgamento e 
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no conhecimento clínico, que o enfermeiro desempenha para melhorar os resultados do 

cliente
27

. 

Uma intervenção é definida como: Qualquer tratamento que, baseado em 

julgamento de conhecimento clínico, um enfermeiro ponha em prática para intensificar os 

resultados do paciente\cliente. As intervenções de enfermagem incluem tanto a assistência 

direta como a indireta; as assistências voltadas para indivíduos, familiares e comunidade
28

. 

Uma taxonomia para intervenções traz benefícios a todos os níveis da prática de 

enfermagem, ou seja, assistência, ensino e pesquisa. Além disso, facilita a comunicação, ao 

proporcionar uma terminologia comum para a troca de informações das áreas da 

profissão
28

. 

As intervenções de cuidado direto incluem ambas as ações de enfermagem 

fisiológicas e psicológicas. As intervenções de cuidado indireto incluem tratamento 

realizado longe de paciente, mas favorecendo um grupo de pacientes, incluem ações 

dirigidas ao gerenciamento do ambiente de cuidado do paciente e colaboração 

multidisciplinar
28

. 

A NIC apresenta uma estrutura taxonômica validada e codificada, que abrange 

intervenções de enfermagem voltadas para os diagnósticos de enfermagem de NANDA. 

Nessa classificação, a intervenção de enfermagem é definida como qualquer tratamento, 

baseado no julgamento clínico, que o enfermeiro executa para melhorar os resultados dos 

pacientes
29

. 

A estrutura taxonômica da NIC é composta por três níveis: o primeiro o mais 

abstrato é composto por sete domínios fisiológicos, fisiológicos-complexo, 

comportamento, segurança, família, sistema de saúde e comunidade
27

. O segundo é 

representado por trinta classes, organizadas dentro dos domínios; o terceiro compõe-se das 

486 intervenções de enfermagem, agrupadas de acordo com as classes e os domínios. A 

intervenção de enfermagem é constituída de título, definições e atividades
27

. 

As ligações existentes entre os diagnósticos da NANDA I e as intervenções NIC 

surgem, à relação existente entre o problema apresentado pelo paciente e as ações de 

enfermagem que irão resolver ou amenizar esse problema
28

. 

 

 2.6. CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS DE ENFERMAGEM - NURSING 

OUTCOMES CLASSIFICATIONS (NOC)  
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  Em 1991, sob a liderança de Marion e Meridean Maas, uma equipe de pesquisa foi 

formada na University of lowa com o objetivo de desenvolver uma classificação de 

resultados de pacientes correlacionada á assistência de enfermagem. O trabalho da equipe 

de pesquisa resultou na criação da classificação de resultados de enfermagem NOC
25

. 

A NOC foi desenvolvida pelo mesmo grupo que desenvolveu a NIC, é considerada 

um sistema de classificação complementar á NANDA I e a NIC. Os resultados são 

conceitos que podem ser medidos ao longo de uma continuidade, o que significa que, ao 

invés de metas esperadas, os resultados refletem uma condição real do paciente e resposta 

a uma intervenção de enfermagem
27

. 

Essa classificação inclui uma lista de 260 resultados sendo 247 relacionados com o 

indivíduo, 07 com a família e 06 com a comunidade. Uma classificação abrangente e 

padronizada dos resultados de pacientes, que pode ser utilizada na avaliação dos resultados 

das intervenções de enfermagem, publicada pela primeira vez em 1997. Os resultados de 

pacientes servem de critério para julgar o sucesso de uma intervenção de enfermagem
27

. 

Uma ligação pode ser definida como aquilo que direciona a relação ou associação 

de conceitos. As ligações entre diagnósticos da NANDA I e resultados da NOC, surgem às 

relações existentes entre o problema ou condição atual de um paciente e os aspectos a 

serem resolvidos ou melhorados por meio de uma ou mais intervenções
29

. 

A taxonomia NOC, permite identificar, denominar, validar e classificar resultados e 

indicadores dos pacientes susceptível de ser alcançado mediante intervenção de 

enfermagem. A NOC permite universalizar os resultados dos cuidados de enfermagem, e 

suas diferenças entorno do qual nos leva a termos uma base científica para modificar 

pautas de condutas a respeito dos cuidados aplicados pelos enfermeiros e facilitar a 

evolução dos resultados para melhorar a qualidade assistencial do paciente
29

. 

Cada resultado identificado da NOC possui um nome de uma definição; uma lista 

de indicadores para avaliação do estado do paciente e uma pequena lista das referências 

utilizadas no desenvolvimento de um resultado, ao longo de um episódio inteiro de 

atendimento e através de diferentes cenários de prestação de assistência
27

. 

Os resultados podem ser usados para indivíduos, famílias e comunidades. Os 

resultados representam estados do paciente que podem variar ser mensurados e 

comparados a dados iniciais ao longo do tempo do tratamento de enfermagem e após as 
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intervenções propostas. Eles definem um estado do paciente em determinado momento e 

pode indicar melhora ou piora
25

. 

A NOC faz uso de indicadores de resultados de enfermagem para descrever estados 

específicos do paciente que podem ser sensíveis às intervenções de enfermagem. A 

avaliação de resultado de enfermagem é a operação que envolve decidir o melhor indicador 

de resultado a ser utilizado, a forma e o tempo em que será quantificado
25

.  

 

2.7. OUTROS SISTEMAS DE LINGUAGENS PADRONIZADAS  

 

 O sistema de classificação Omaha serve aos profissionais de saúde de diversas 

configurações como uma terminologia padronizada para documentação de informações 

clínicas e de apoio á investigação de saúde. Desenvolvimento pela primeira vez no início 

de 1970 por profissionais no Visiting Nurse Association (VNA), como um sistema para 

documentação e gestão de serviços de atenção domiciliar
29

. 

A aplicabilidade e validade do Sistema Omaha aumentou de forma constante ao 

longo das décadas. Atualmente, uma das mais antigas da American Nurses Association, 

que reconheceu na enfermagem uma terminologia padronizada amplamente aplicada às 

disciplinas de saúde e definições nos EUA e internacionalmente
29

. 

No início dos anos de 1970, a VNA de participantes Omaha gerentes e 

administradores reconheceu a crescente necessidade de quantificar a prática profissional de 

saúde. O VNA desenvolveu uma visão de construir um sistema que vai usar uma 

terminologia padronizada para descrever e operacionalizar o processo de enfermagem
30

. 

Entre os anos de 1970 e 1990 pesquisadores, educadores e gestores de diversas 

disciplinas de saúde receberam diversas verbas federais para desenvolver e expandir a 

utilidade, validade e confiabilidade do sistema operacional.  Hoje o sistema operacional é 

uma terminologia padronizada abrangente projetada para gerar dados completos para a 

descrição e avaliação no atendimento ao cliente
29

. 

O sistema de classificação Omaha surge a partir do desenvolvimento da 

enfermagem comunitária ou cuidados primários surgem como mais independente do que 

realizadas em atividades hospitalares. A taxonomia Omaha é desenvolvida a partir de três 

áreas funcionais e definida como uma lista ordenada dos problemas de saúde
28

. 
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O sistema se desenvolve a partir de uma lista de problemas de clientes, 

diagnosticados pelos enfermeiros em uma comunidade de saúde. A proposta do sistema é 

oferecer um método para organizar, identificar e denominar o que é de interesse na prática 

da enfermagem, através classificação dos problemas, de intervenções e resultados
31

. 

Na primeira etapa, também chamada de esquema de classificação de problemas, 

profissionais de saúde coletam dados de avaliação, tais como sinais e sintomas, a fim de 

identificar problemas dos pacientes e para formulação de diagnósticos. O PCS é composto 

por quatro domínios: ambiente, psicossocial, fisiológico e comportamento relacionado a 

saúde
29

. 

Durante o segundo passo ou sistema de intervenção é um sistema sistematizado de 

atividades de enfermagem para auxiliar na decisão e na documentação dos planos e 

intervenções. É organizado em três níveis: Categorias, metas e informação específica do 

cliente. Na terceira etapa, o provedor avalia o processo de cuidado ao medir seus resultados 

em uma escala likert na área de conhecimento, comportamento e estado de cada 

problema
31

. 

Apesar dos esforços desempenhados pelos enfermeiros de todo o mundo em 

desenvolver essas terminologias ou sistemas de classificação, nenhuma delas representava 

o domínio da enfermagem, de forma abrangente
31

.  

Além disso, havia o problema de não serem utilizadas universalmente, visto que 

traziam consigo influências culturais específicas, o que resultou no desafio da construção 

de uma terminologia que descrevesse a prática de enfermagem mundialmente, a 

Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE), desenvolvida pelo 

Conselho Internacional de Enfermagem (CIE)
32

. 

 Para implementar o cuidado de enfermagem de forma sistematizada deve-se lançar 

mão do processo de enfermagem e dos sistemas de classificações dos elementos da prática 

de enfermagem. Dentre esses sistemas, a Classificação Internacional para a prática de 

enfermagem (CIPE) permite a construção de afirmativas de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem, e sua utilização favorece o registro e a qualidade do 

atendimento na prática
33

. 

A classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), criada pelo 

Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), se enquadra perfeitamente como ferramenta 

que permite ao enfermeiro uma linguagem científica e unificada, comum à enfermagem 
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mundial. A CIPE possibilita o planejamento das intervenções do profissional de 

enfermagem, de acordo com as necessidades da pessoa, com as suas necessidades, e tendo 

em considerações as incapacidades com que se depara
34

.    

A CIPE é um sistema de informação que classifica os fenômenos, as ações e os 

resultados de enfermagem, o que permite a descrição e a caracterização de sua prática. 

Representa um marco unificador de todos os sistemas de classificação disponíveis no 

âmbito mundial
30

. 

            Tem como objetivos estabelecer uma linguagem única que descreva a prática de 

enfermagem a fim de aperfeiçoar a comunicação entre os enfermeiros e destes com os 

demais profissionais; propiciar dados mais fidedignos para a pesquisa, assistência, 

gerenciamento e ensino em enfermagem e descrever a necessidade dos indivíduos, as 

intervenções e os resultados advindos das ações de enfermagem
30

. 

            A iniciativa desta ferramenta surgiu a partir das recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) ao Conselho Internacional de Enfermagem, que visava 

acrescentar ás Classificações Internacionais de Diagnósticos, intervenções Médicos, uma 

Classificação de Enfermagem contemplando, problemas\diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem. Em 1989, surge a proposta da elaboração de uma linguagem 

comum em enfermagem, com resolução aprovado no congresso quadrienal do CIE em 

Seul
34

. 

            O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) salienta que para cumprir seus 

objetivos, a CIPE deve ser incorporada á atividades diária dos enfermeiros nas instituições 

de saúde e de ensino, de forma a acompanhar as novas exigências da profissão. Para tanto, 

torna-se um grande desafio para a enfermagem, à criação de ferramentas informatizadas 

que possibilitem essa aproximação de teoria á prática
34

. 

            Esse sistema de classificação iniciou em 1991 com a realização de um 

levantamento bibliográfico na literatura de enfermagem e de uma pesquisa junto às 

associações membros do Conselho Internacional de enfermeiros CIE para identificar, os 

sistemas sutilizados pelos enfermeiros
36

.  

O uso da CIPE é tão importante que em 2008, a OMS a reconheceu como 

integrante da sua família de Classificações Internacionais. No entanto, no Brasil sua 

utilização ainda se encontra polarizada entre duas regiões brasileiras: os Estados do Paraná 

e da Paraíba. No primeiro, a CIPE é utilizada na atenção primária pela Secretaria 
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Municipal de Saúde de Curitiba; e na Paraíba faz parte de um amplo projeto da 

implementação do SLP do hospital universitário local
37

. 

Em 1996, o CIE publicou a CIPE, versão Alfa, descrita em três etapas: a 

identificação de termos, o agrupamento desses termos e a sua hierarquização dentro de 

grupos estabelecidos e que no final, é visualizado como pirâmide de conceitos, onde os 

termos da base são os mais específicos e os gerais são de vértice. A CIPE versão alfa 

constitui na organização de três pirâmides de conceitos: fenômenos, intervenções e 

resultados de enfermagem
38

. 

No ano de 1999, a CIE apresentou a versão Beta, da CIPE, demonstrando que o 

projeto tem característica dinâmica, sujeito a mudanças contínuas que ocorrem na ciência e 

na prática de enfermagem. Os fenômenos, as ações e os resultados de enfermagem 

continuam como componentes principais em um enfoque multiaxial, pois permite mais de 

uma divisão do termo superior e possibilita combinações de conceitos e diferentes eixos e 

divisões, proporcionando maior solidez á classificação e servindo de base para diversificar 

a expressão dos conceitos
38

. 

A classificação dos fenômenos de enfermagem representava os aspectos de saúde 

relevantes para a prática de enfermagem, constituindo-se de oito eixos: foco da prática de 

enfermagem, constituindo-se de oito frequências, duração, lugar do corpo, topologia, 

probabilidade e portador
38

. 

A classificação das ações foi definida como o desempenho dos enfermeiros na 

prática assistencial, e era composta por oito eixos: tipo de ação, alvo, meio, tempo, 

topologia, localidade, via e beneficiário. Os resultados de enfermagem representavam uma 

medida da efetividade das condutas tomadas pelos enfermeiros, adotando os mesmos eixos 

da classificação de fenômenos
39

. 

A versão Beta 2 da CIPE surgiu com intuito de estabelecer uma linguagem comum 

para descrever a prática da enfermagem; estimular a investigação de enfermagem; 

descrever os cuidados de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade; representar 

conceitos usados nos locais e nas áreas de especialidades da prática de enfermagem; torna 

possível a comparação dos dados de enfermagem; propiciar dados sobre a prática de 

enfermagem que possam influenciar a educação em enfermagem e as políticas de saúde e 

estimular a investigação de enfermagem
38

. 
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No ano de 2003 a versão Beta 2 foi traduzida com autorização da CIE, para a língua 

portuguesa – Brasil pela Drª Heimar de Fátima Marim, responsável pelo Núcleo de 

Informática em Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo e membro do grupo 

consultivo estratégico da CIPE, facilitando, assim, a divulgação dessa classificação
38

. 

Para o CIE, a utilização da Beta 2 na prática, no âmbito mundial, evidenciou que a 

estrutura dessa classificação dificultava o alcance da meta de um sistema de linguagem 

unificada de enfermagem e não estava satisfazendo as necessidades dos enfermeiros. 

Partindo dessa constatação, o Comitê de Aconselhamento Estratégico da CIPE 

desenvolveu uma investigação entre líderes mundiais no domínio de vocabulários usados 

em cuidados de saúde, com a finalidade de assegurar que a CIPE versão 1.0 fosse de fato e 

de direito, consistente com os vocabulários e normas existentes
40

.  

A principal inovação foi que enquanto a versão Beta 2 estava estruturada em duas 

classificações fenômenos e ações de enfermagem com um total de dezesseis eixos, a CIPE 

Versão 1.0 contém uma única estrutura de classificação, o modelo de sete eixos definidos 

como
40

: Foco – área de atenção relevante para a Enfermagem; Julgamento – opinião 

clínica ou determinação relacionada ao foco prática de enfermagem; Meios – maneira ou 

método de executar uma intervenção; Ação – processo intencional aplicado a, ou 

desempenho por um cliente; Tempo – o ponto, período, momento, intervalo ou duração de 

uma ocorrência; Localização – orientação anatômica ou especial de um diagnóstico ou 

intervenção; Cliente – sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário de uma 

intervenção de enfermagem. As vantagens dessa nova estrutura é que a mesma simplifica a 

representação e resolve os problemas de redundâncias e ambiguidades de termos que eram 

inerentes á CIPE versão Beta 2
40

.  

O modelo de sete eixos é destinado a facilitar a composição de afirmativas, 

organizadas em grupos significativos, de modo que tenha acesso rápido a conjuntos de 

enunciados preestabelecidos de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 

como catálogos CIPE
36

. 

 Os principais propósitos da elaboração desses catálogos são os de construir 

sistemas de registros dos elementos da prática usando a CIPE, com todos os benefícios de 

fazer parte de um sistema de linguagem unificada; e tornar a CIPE um instrumental 

tecnológico que pode ser integrado á prática de enfermagem no local do cuidado
37

. 
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Em 2008, o CIE apresentou uma nova versão da CIPE, a 1.1, cuja disponibilidade 

se limitou a web, não sendo prevista versão impressa. A grande novidade desta versão foi à 

inclusão de declarações de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem no 

corpo da classificação. Outro ponto a ser destacado é a adequação da classificação a norma 

ISSO 18.104 – Integração de um modelo de terminologia de referência para 

Enfermagem
40

. 

Em outubro de 2008, durante a reunião anual da OMS – Família das Classificações 

Internacionais ocorrida em Gurgaon, na Índia, foi determinada a inclusão da CIPE como 

integrante da FCI. Desta forma, o ICN inicia um movimento para adequar a estrutura da 

CIPE a estrutura das outras classificações da família sendo fato determinado para o 

lançamento da versão 2.0
39

. 

A CIPE versão 2.0 foi divulgada, em julho de 2009, durante o Congresso do ICN, 

em Durban, na África do Sul. Ela possui mais de 400 novos conceitos em sua estrutura, 

resultantes do trabalho coordenado pelo Conselho no sentido de garantir a consistência e 

precisão da classificação
40

. 

 

2.8. JOGOS EDUCATIVOS 

 

A palavra jogo possui diversos conceitos, vem do latim jocu, que significa 

“Gracejo”, pois além do divertimento, o jogo envolve competição entre os participantes, 

bem como regras que devem ser observadas por eles. Na educação a palavra jogo é 

sinônima de estímulo ao crescimento cognitivo do aluno. No sentido etimológico a palavra 

jogo expressa um divertimento, brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser 

observadas quando se joga
41

. 

O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que responde ás necessidades 

lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e representando uma contribuição 

na aprendizagem. Pode ser desenvolvido com o objetivo de provocar uma aprendizagem 

significativa, de estimular a construção do conhecimento e, de possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades operatórias, ou seja, uma capacidade cognitiva que 

possibilita a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais
42

. 

Os jogos educativos apresentam conteúdo e atividades práticas com objetivos 

educacionais baseados no lazer e na diversão. A motivação do aprendiz acontece como 
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consequência da abordagem pedagógica adotada que utiliza a exploração livre e o lúdico. 

Os jogos educativos aumentam a possibilidade de aprendizagem e auxiliam na construção 

da autoconfiança
43

.  

Os jogos também consistem em uma assimilação funcional, no exercício das ações 

individuais já aprendidas, um sentimento de prazer pela ação lúdica e domínio sobre as 

ações. Proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.  

Os jogos podem ter caráter competitivo ou cooperativo, uma situação de cooperação como 

aquela em que os objetivos dos indivíduos, numa determinada situação, são de tal natureza 

que, para que o objetivo de um indivíduo possa ser alcançado, todos os demais deverão 

igualmente atingir seus respectivos objetivos e uma situação competitiva como aquela que 

a realização dos objetivos de um de seus membros impede a realização dos objetivos dos 

demais
43-44

. 

Ao contrário da maioria dos jogos mais conhecidos, os jogos cooperativos propõem 

a participação de todos, sem que ninguém fique excluído. Propõem que o objetivo e a 

diversão sejam coletivos, não individuais. Libertam os indivíduos da pressão de 

competição, do medo de ser eliminado e da agressão física. Possibilitam o 

desenvolvimento da criatividade, da empatia, da cooperação, da auto-estima e de 

relacionamentos interpessoais saudáveis e realizadores
42

. 

Um jogo bem concebido e utilizado de forma adequada oferece muitas vantagens, 

entre elas: fixa os conteúdos, ou seja, facilita a aprendizagem; permite a tomada de decisão 

e avaliações; do significado a conceitos de difícil compreensão; requer participação ativa; 

socializa; e estimula o trabalho de equipe; motiva; desperta a criatividade, o senso crítico, a 

participação, a competição sadia e o prazer de aprender
43

. 

Um jogo bem projetado deve apresentar as seguintes características: ser atrativo, 

agradável e fácil de usar. O jogador deve conseguir, sem maiores dificuldades, entender o 

funcionamento do jogo, os comandos mais elementares e as opções de aprendizado. Todas 

as opções precisam levar para algum lugar. Quando não for avaliado corretamente, não 

atinge o objetivo. Pode-se dizer que os jogos educacionais quando bem utilizados, no 

processo de ensino e aprendizagem fazem com que o aluno perceba, compreenda, 

interprete e aplique melhora aprendizagem
44

. Os jogos educacionais, de fato, estimulam o 

desenvolvimento cognitivo, auxiliando na criação de estratégias para a solução de 

problemas
44-45

. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

 

Estudo metodológico que construiu e avaliou um jogo educativo para auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem sobre registro de enfermagem. Para tal, descrevemos 

neste capítulo as duas etapas desenvolvidas.  

 

3.2. CONSTRUÇÃO DO JOGO EDUCATIVO EM REGISTRO DE 

ENFERMAGEM (JERE) 

 

O Quadro 1 descreve as etapas utilizadas para a construção do jogo educativo. Vale 

ressaltar que estas foram baseadas em livros textos de Fundamentos de Enfermagem
1,12,19-

20
 e os livros das classificações internacionais de diagnósticos (NANDA-I)

46
, intervenções 

(NIC)
47

, resultados de enfermagem (NOC)
48

 e a de diagnósticos e intervenções da 

Classificação Internacional de Prática de Enfermagem.   

 

Quadro 1: Etapas da construção do JERE.  

 

ETAPA OBJETIVO METODOLOGIA RESPONSÁVEIS 

1º) Reflexão e 

escolha do tipo de 

jogo a ser elaborado  

Discutir sobre as 

possibilidades de 

jogos a serem 

utilizados para 

ensino-aprendizagem 

do registro de 

enfermagem 

Tempestade de ideias. Membros do Grupo de 

Estudos 

GESAE_UFF* 

(CNPq) 

2º) Elaboração das 

regras  

Descrever as regras 

para a utilização do 

JERE  

As regras foram 

elaboradas baseadas 

em outros jogos de 

perguntas e respostas 

Autora principal e 

orientadora do estudo 

3º) Elaboração do 

tabuleiro 

Projetar as imagens 

do tabuleiro e cartas 

do JERE  

Foram elaboradas as 

imagens para 

classificar cada grupo 

de perguntas. Para tal, 

Autora principal, 

orientadora do estudo 

e designer gráfico 
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foi necessário o apoio 

de um designer. 

4º) Elaboração de 

perguntas e respostas 

Elaborar perguntas e 

respostas para as 

cartas classificadas 

em cada fase do 

processo de 

enfermagem (PE).  

As perguntas foram 

elaboradas com base 

na literatura. 

Membros do Grupo de 

Estudos GESAE_UFF 

(CNPq) 

*Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de Enfermagem da UFF – 

Cadastrado no Diretório do CNPq. 

 

Os responsáveis pela 1º e 4º etapa, se reuniram três vezes em uma sala de reuniões 

localizada no bloco principal, sala 8 na Rua Jansen de Melo 174, Niterói/Centro – UFF, 

Campus do Mequinho, sendo uma reunião de 2 horas para reflexão e escolha do tipo de 

jogo, quando foi decidido a utilização de um jogo de tabuleiro, com uso de cartas contendo 

perguntas acerca da temática central. Na 4º etapa (elaboração de perguntas e respostas) 

foram realizados 4 encontros de 2 horas cada. Para compor o grupo que elaborou as cartas, 

foram convidados 4 enfermeiros membros do Grupo de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (GESAE_UFF), que lecionam ou pesquisam a 

temática da sistematização da assistência de enfermagem há mais de 5 anos. 

 

3.3. AVALIAÇÃO DO JERE 

Participantes e logística 

Para o comitê de juízes, foram selecionados enfermeiros com experiência na área 

de SAE e alunos do curso de graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC_UFF) que já haviam concluído as disciplinas de Fundamentos 

de enfermagem I e II, visto que, nestas disciplinas os alunos aprendem e desenvolvem o 

PE. O comitê foi composto por 16 juízes para avaliação de conteúdo e aparência.  Os juízes 

foram convidados através de uma carta e preencheram o consentimento livre e esclarecido 

e um questionário de caracterização (APÊNDICE I).  
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 Com a conclusão das etapas de elaboração de cartas e tabuleiros, o comitê de juízes 

foi convidado a participar de 3 rodadas do jogo e posteriormente a preencher o instrumento 

de avaliação de conteúdo e aparência. Esta etapa ocorreu, em uma sala de reuniões 

localizada no bloco principal, sala 8 na Rua Jansen de Melo 174, Niterói/Centro – UFF, 

Campus do Mequinho. 

 O instrumento de avaliação de conteúdo e aparência, consta de cinco sub tópicos, 

conforme a listagem abaixo: (ANEXO I) 

 Abaixo uma síntese dos tópicos avaliados pelo comitê de juízes com seus 

respectivos objetivos.  

Com a conclusão das etapas de elaboração de cartas e tabuleiros, o comitê de juízes 

foi convidado a participar de 3 rodadas do jogo e posteriormente a preencher o instrumento 

de avaliação de conteúdo e aparência. Esta etapa ocorreu, em uma sala de reuniões 

localizada no bloco principal, sala 8 na Rua Jansen de Melo 174, Niterói/Centro – UFF, 

Campus do Mequinho. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS  

 

O estudo foi elaborado de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466, de 12 de dezembro de 2012) 

e foi avaliado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense. Este estudo é um subprojeto da pesquisa “Efeito do Grupo de Estudos com a 

Construção do Mapa Conceitual na Qualidade dos Registros de Enfermagem: estudo 

quase-experimental”, aprovado em maio de 2015 e com número de parecer 1.076.772. 

(ANEXO III), pois o JERE será utilizado como uma ferramenta de ensino-aprendizagem 

no Grupo de Estudos da referente pesquisa.  

 



 

 

42 

 

4. RESULTADOS 

4.1. JERE 

 

Trata-se de um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre registro de 

enfermagem, contendo: dois dados, 20 cartas sobre o histórico de enfermagem, 20 cartas 

sobre o diagnóstico de enfermagem, 20 cartas sobre intervenções de enfermagem e 20 

cartas sobre resultados de enfermagem. (APÊNDICE II) 

 A identidade visual do jogo foi estabelecida através das iniciais J, E, R e E, que 

explicitam Jogo Educativo Registro de Enfermagem, e foi distribuído de tal forma que 

indique que a sistematização de enfermagem é um processo continuo e interligado. 

(APÊNDICE III) 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO COMITÊ DE JUÍZES 

 

 A tabela 1 apresenta a caracterização dos peritos participantes do estudo. A maioria 

é do sexo feminino (71,4%), com média de idade de 26,4 anos, trabalha em instituição 

pública (57,1%), atua em área hospitalar (50,0%), possui experiência prévia com SAE 

(85,7%) e participa em grupo de pesquisa (71,4%). São graduados em Enfermagem em 

instituição pública (64,3%), com tempo de formação médio de 4,0 anos. A maioria tem ou 

teve experiência de atuação em SAE na graduação (71,4%), no entanto, não apresentam 

experiência com docência sobre o assunto (78,6%). 

 

Tabela 1. Características dos peritos participantes do estudo (n=14). Niterói-RJ, 2017. 

Características dos peritos n=14 n% 

Sexo 

  Feminino 10 71,4 

Masculino 4 28,6 

Idade  26,4±6,6 

 Instituição de trabalho atual (assistência, ensino ou 

pesquisa) 

  Pública 8 57,1 

Privada 6 42,9 

Área de atuação (assistência, ensino ou pesquisa) 

  Atenção básica 5 35,7 

Docência 2 14,3 
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Hospitalar 7 50,0 

Experiência prévia com SAE (assistência, ensino ou 

pesquisa) 

  Sim 12 85,7 

Não 2 14,3 

Participação atual/prévia em grupo de pesquisa 

  Sim 10 71,4 

Não 4 28,6 

Graduação em Enfermagem 

  Pública 9 64,3 

Privada 5 35,7 

Tempo de formação (anos) 4,0±0,5 

 Atuação com SAE na Graduação 10 71,4 

Atuação com SAE na Especialização 5 35,7 

Atuação com SAE no Mestrado 3 21,4 

Ministra (ou) disciplina que aborde a SAE 

  Sim 4 28,6 

Não 10 71,4 

 

 

 

4.3. AVALIAÇÕES DO JOGO DE ACORDO COM OS PERITOS 

 

A tabela 2 descreve a avaliação do jogo no que diz respeito aos propósitos, metas 

ou fins que se deseja atingir com a utilização do JERE. Observa-se que 50% dos peritos 

consideraram o objetivo do jogo totalmente adequado, 57,1% afirmaram que o jogo ajuda 

durante o trabalho / atividades cotidianas, porém 42,9% apontaram que o JERE está 

parcialmente adequado para ser utilizado. 

Tabela 2. Avaliação dos peritos quanto aos objetivos do JERE. Niterói, 2017.  

Perguntas sobre os objetivos do 

JERE Respostas n n% 

1.1 Atende aos objetivos  

Totalmente 

adequado 

7 50,0 

 

Adequado 1 7,1 

 

Parcialmente 

adequado 

3 21,4 

 

Inadequado 3 21,4 

1.2 Ajuda durante o trabalho / 

atividades cotidianas  

Totalmente 

adequado 

3 21,4 
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Adequado 8 57,1 

 

Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

 

Inadequado 2 14,3 

1.3 Está adequada para ser 

utilizado  

Totalmente 

adequado 

3 21,4 

 

Adequado 3 21,4 

 

Parcialmente 

adequado 

6 42,9 

  Inadequado 2 14,3 

 

A tabela 3 apresenta as respostas dos peritos quanto à forma de apresentar as 

orientações do JERE. Observou-se que o jogo é atraente e trabalha conteúdo da SAE de 

forma totalmente adequada (64,3%) e que o tamanho dos conteúdos dos tópicos encontra-

se adequado (42,9%). Os tópicos apresentam sequencia totalmente adequada (35,7%), 

coerência (64,3%), material apropriado (71,4%), com número de cartas suficientes (57,1), 

com abordagem de temas importantes sobre a matéria de enfermagem (50,0%). 

Tabela 3. Avaliação dos peritos quanto à organização do JERE. Niterói-RJ, 2017. 

Perguntas sobre a organização do JERE Respostas n n% 

2.1 O jogo é atraente e indica o conteúdo da 

SAE 

Totalmente 

adequado 

9 64,3 

 Adequado 1 7,1 

 Parcialmente 

adequado 

2 14,3 

 Inadequado 2 14,3 

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos 

tópicos está adequado  

Totalmente 

adequado 

3 21,4 

 Adequado 6 42,9 

 Parcialmente 

adequado 

4 28,6 

 Inadequado 1 7,1 

    

2.3 Os tópicos tem sequência Totalmente 

adequado 

5 35,7 

 Adequado 4 28,6 

 Parcialmente 

adequado 

3 21,4 

 Inadequado 2 14,3 

2.4 Há coerência entre as informações das 

regras com o objetivo do proposto do JERE 

Totalmente 

adequado 

9 64,3 

 Adequado 1 7,1 
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 Parcialmente 

adequado 

3 21,4 

 Inadequado 1 7,1 

2.5 O material (papel/impressão) está 

apropriado 

Totalmente 

adequado 

10 71,4 

 Parcialmente 

adequado 

3 21,4 

 Inadequado 1 7,1 

2.6 O número de cartas do JERE são 

suficientes 

Totalmente 

adequado 

8 57,1 

 Adequado 2 14,3 

 Parcialmente 

adequado 

3 21,4 

 Inadequado 1 7,1 

2.7 Os termos retratam aspectos importantes Totalmente 

adequado 

7 50,0 

 Adequado 2 14,3 

 Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

  Inadequado 4 28,6 

 

A tabela 4 traz a avaliação dos peritos quanto às características linguísticas, 

compreensão e o estilo da escrita da TE apresentada. A escrita, bem como, o estilo da 

redação foi considerada totalmente adequada (71,4% e 64,3%, respectivamente). Os 

seguintes itens foram avaliados como adequados: texto em relação ao conteúdo (42,9%); 

acessibilidade do vocabulário (42,9%) e associação do tema da carta ao conteúdo (42,9%). 

A clareza dos textos das perguntas das cartas do jogo foram avaliados como parcialmente 

adequados (78,6%). 

 

Tabela 4. Avaliação dos peritos quanto ao estilo de escrita do JERE. Niterói-RJ, 

2017. 

Perguntas sobre estilo da escrita do 

JERE Respostas n n% 

3.1 O conteúdo da escrita está em estilo 

adequado 

Totalmente adequado 10 71,4 

 

Parcialmente 

inadequado 

3 21,4 

 

Inadequado 1 7,1 

3.2 O texto é inerente e adequado ao 

conteúdo 

Totalmente adequado 5 35,7 
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Adequado 6 42,9 

 

Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

 

Inadequado 2 14,3 

3.3 O vocabulário é acessível Totalmente adequado 5 35,7 

 

Adequado 6 42,9 

 

Parcialmente 

adequado 

2 14,3 

 

Inadequado 1 7,1 

3.4 Há associação do tema de cada carta 

ao conteúdo correspondente 

Totalmente adequado 4 28,6 

 

Adequado 6 42,9 

 

Parcialmente 

adequado 

2 14,3 

 

Inadequado 2 14,3 

3.5 O texto das perguntas das cartas estão 

claros 

Totalmente adequado 2 14,3 

 

Adequado 1 7,1 

 

Parcialmente 

adequado 

11 78,6 

3.6 O estilo da redação corresponde ao 

nível de conhecimento do público – alvo 

Totalmente adequado 9 64,3 

 

Adequado 2 14,3 

  Inadequado 3 21,4 

 

A tabela 5 traz a análise pelos peritos das características que avaliam o grau de 

significação do JERE. Os itens considerados totalmente adequados, em sua maioria, foram: 

organização das cartas/tabuleiro em relação à SAE (78,6%); ilustrações (71,4%), ilustrações 

em relação aos textos e em relação à sua expressão (64,3%).  

 

 

Tabela 5. Avaliação dos peritos quanto à aparência do JERE. Niterói-RJ, 2017. 

Perguntas sobre aparência do JERE Respostas n n% 

4.1 As cartas e tabuleiro estão 

organizados de acordo com a SAE 

Totalmente adequado 11 78,6 

 Parcialmente 

inadequado 

1 7,1 

 Inadequado 2 14,3 

4.2 As ilustrações são simples – 

preferencialmente desenhos 

Totalmente adequado 10 71,4 

 Adequado 1 7,1 

 Inadequado 3 21,4 

4.3 As ilustrações servem para Totalmente adequado 9 64,3 
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complementar os textos 

 Adequado 1 7,1 

 Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

 Inadequado 3 21,4 

4.4 As ilustrações estão expressivas e 

suficientes 

Totalmente adequado 9 64,3 

 Adequado 2 14,3 

 Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

  Inadequado 2 14,3 

 

A tabela 6 mostra a análise dos peritos quanto à capacidade do material em causar 

algum impacto, motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material 

educativo apresentado. Foram considerados totalmente adequados os itens referentes ao 

material do jogo (71,4%); conteúdo lógico (78,6%); assuntos abordados (64,3%); mudança 

de comportamento (71,4%) e proposição de conhecimento (78,6%). O item interação/ações 

foi avaliado como adequado (50,0%). 

 

Tabela 6. Avaliação dos peritos quanto à motivação do JERE. Niterói-RJ, 2017. 

Perguntas sobre a motivação em 

relação ao JERE 

Respostas n n% 

5.1 O material é apropriado para o 

perfil do público-alvo do JERE 

Totalmente 

adequado 

10 71,4 

 Adequado 1 7,1 

  Inadequado 3 21,4 

5.2 Os conteúdos do JERE se 

apresentam de forma lógica 

Totalmente 

adequado 

11 78,6 

 Parcialmente 

adequado 

1 7,1 

 Inadequado 2 14,3 

5.3 A interação é convidada pelos 

textos. Sugere ações 

Totalmente 

adequado 

5 35,7 

 Adequado 7 50,0 

 Parcialmente 

adequado 

2 14,3 

5.4 O JERE aborda os assuntos 

necessários para o dia-a-dia do público-

alvo 

Totalmente 

adequado 

9 64,3 

 Adequado 3 21,4 

 Parcialmente 

adequado 

2 14,3 
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5.5 Convida/instiga a mudanças de 

comportamento e atitude do público – 

alvo 

Totalmente 

adequado 

10 71,4 

 Adequado 1 7,1 

 Parcialmente 

adequado 

2 14,3 

 Inadequado 1 7,1 

5.6 O JERE propõe conhecimentos para 

o público-alvo 

Totalmente 

adequado 

11 78,6 

 Parcialmente 

inadequado 

1 7,1 

  Inadequado 2 14,3 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo apresentou pela primeira vez um jogo educativo sobre o registro de 

enfermagem utilizando os SLPs
22

, tais como NNN
46,47,48 

e CIPE
38

, com o intuito de facilitar 

o ensino-aprendizagem de graduandos de enfermagem e enfermeiros em educação 

permanente e consequentemente subsidiar a melhora na qualidade dos registros de 

enfermagem.   

O JERE foi considerado pela maior parte dos juízes como uma tecnologia que 

poderá ajudar os profissionais em suas atividades cotidianas. No caso de enfermeiros, este 

poderá ser utilizado em treinamentos em serviço e/ou cursos de capacitação. Para 

graduandos de enfermagem, o jogo poderá ser utilizado como uma ferramenta educativa 

importante em sala de aula, para induzir através de perguntas e respostas o pensamento 

crítico e motivar a tomada de decisão clínica pautadas no processo de enfermagem.   

O pensamento crítico estabelece uma relação entre as etapas do processo 

diagnóstico em enfermagem. Portanto, as aplicações do processo de enfermagem, no 

ensino e na prática clínica, reafirmam um caminho para o raciocínio clínico
49

. 

O termo raciocínio clínico é utilizado para designar os processos mentais 

envolvidos no atendimento aos usuários dos sistemas de saúde. Este se desenvolve, dentre 

outros fatores, a partir dos conhecimentos científicos e profissionais. O JERE é uma 

tecnologia educativa que pode aprimorar o pensamento crítico e raciocínio clínico dos 

enfermeiros por integrar através de um jogo de tabuleiro situações clínicas que unem 

respostas humanas psicossociais a respostas humanas fisiológicas das pacientes sob 

situações de cuidado por enfermeiros.  

Quanto a organização, título e tópicos, o JERE foi bem avaliado, visto que a 

maioria dos juízes, consideraram o jogo totalmente adequado e/ou adequado. O jogo foi 

subdividido de acordo com as etapas do Q_DIO. Este, é um questionário já validado para 

uso no Brasil que avalia a qualidade de registros de enfermagem e apresenta quatro 

dimensões, tais como, diagnóstico de enfermagem como processo, diagnóstico de 

enfermagem como produto, intervenções e resultados de enfermagem
51,52

. O Q_DIO tem 

sido utilizado em pesquisas de avaliação de estratégias educativas que possam impactar na 

qualidade dos registros de enfermagem no Brasil e no mundo. Portanto, a organização e os 
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tópicos do JERE são relevantes e se fundamentam no processo de enfermagem avançado, 

ou seja, valorizam o uso de SLP de diagnósticos, intervenções e resultados.  

A avaliação da coerência entre as informações das regras com o objetivo proposto 

pelo JERE também foi positiva de acordo com o comitê de juízes. As regras foram 

desenvolvidas através da leitura minuciosa de regras de jogos bem aceitos pelo mercado 

brasileiro. Assim como o tipo de material e impressão, que também obtiveram ótima 

aceitação dos juízes. A impressão do tabuleiro foi feita em acrílico rígido e as cartas foram 

impressas em papel fotográfico 180g, para que tivessem o mesmo brilho de uma carta de 

baralho. 

Quanto ao número de cartas e outros aspectos importantes, o JERE foi 

considerando adequado e/ou totalmente adequado pelos juízes. Foram desenvolvidas 80 

cartas no total geral, sendo 20 cartas de histórico de enfermagem, 20 cartas de diagnósticos 

de enfermagem, 20 cartas de intervenções e 20 cartas de resultados. Mesmo com 71,4% 

dos peritos avaliando o número de cartas o suficiente, pensamos na versão 2.0 do JERE, 

com um maior número de cartas com perguntas e respostas. Os aspectos que foram 

avaliados são: organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação.  

As características linguísticas, o vocabulário, a redação, o conteúdo e o estilo da 

escrita do JERE foi bem aceito pelos peritos e direcionados aos acadêmicos de 

enfermagem e enfermeiros. Os textos foram baseados em literaturas nacionais e 

internacionais de fundamentos de enfermagem e das taxonomias de NANDA I
46

, NIC
47

, 

NOC
48

 e CIPE
38

. O JERE esteve associado ao conteúdo de registro de enfermagem e 

quanto a este item também apresentou boa aceitação dos juízes 

As cartas e o tabuleiro estão organizados de acordo com o processo de enfermagem 

com SLP segundo a maioria dos juízes. Na avaliação das ilustrações, 78,5% dos peritos 

avaliaram em totalmente adequado e/ou adequado. As figuras das cartas e tabuleiros, foram 

desenvolvidas por um design, que foi orientado a desenvolver as figuras de acordo com as 

etapas do processo de enfermagem. Também houve aceitação positiva quanto as 

ilustrações se adequarem a proposta do JERE.  

O JERE foi considerado interativo e propõe a busca ativa de conhecimento, pois 

apresenta abordagem direcionada aos assuntos cotidianos da prática de acadêmicos de 

enfermagem e enfermeiros. 
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Os objetivos do jogo foram aceitos pelo comitê de juízes, 57,1%, consideraram o 

mesmo adequado e/ou totalmente adequado. Não ficou claro para os juízes que o jogo era 

direcionado apenas a profissionais de enfermagem e/ou graduandos de enfermagem. 

Apesar do JERE permitir a utilização de outros profissionais, seu intuito é facilitar a 

aprendizagem sobre registro de enfermagem com uso de SLP. Esta avaliação se reafirma 

quando apenas 42,8% consideram que o JERE pode ser utilizado. Portanto, ainda são 

necessários ajustes no jogo para que o mesmo possa ser utilizado como uma ferramenta 

lúdica de ensino-aprendizagem. 

Quanto aos textos das perguntas e respostas das cartas, os juízes fizeram uma 

avaliação negativa. Nas sugestões expressas em texto individual, estes argumentaram que 

existem situações clínicas muito extensas, dificultando o raciocínio clínico durante as 

partidas do jogo e com um certo grau de competição.  Nas cartas iniciais, tinham as 

perguntas as respostas e as respostas certas eram escritas de vermelho. Foi realizada 

alteração no formato do gabarito das cartas que deixou de ter a resposta no corpo da carta 

para ficar em outra carta com todas as respostas, essa carta possui 80 números e cada 

número com a letra correspondente do gabarito de cada carta. 

As tecnologias, devem medir a reflexão dos indivíduos a reflexão dos indivíduos 

para mudanças em seus comportamentos, pois estes influenciam de forma direta na saúde –

doença
51

. Distintos produtos educativos tem sido produzidos para diversos públicos e suas 

necessidades, apontando a riqueza de oportunidades para o cuidado educativo, como 

cartilhas, blogs e jogos
52

.  

Ao percebermos a importância do registro de enfermagem e dos sistemas de 

linguagens padronizadas, considerou-se pertinente a construção e validação de uma 

tecnologia educativa que problematizasse a temática junto aos acadêmicos de enfermagem 

e enfermeiros. A validação de tecnologias mostra-se fundamental, visto que por meio desse 

processo, proporciona-se aos instrumentos maior confiabilidade, subsidiando, assim, 

práticas e pesquisas voltadas para a área da enfermagem
53

. 
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6. CONCLUSÃO 

  

A construção e avaliação do jogo JERE, passou por um processo de avaliação por 

parte dos acadêmicos de enfermagem e juízes especialista em SAE, com o resultado 

apontado para avaliação objetivos, organização, estilo da escrita e motivação. O jogo pode 

ser jogado de 2 a 6 pessoas, cada participante escolhe a cor do seu peão e se posiciona na 

casa de início e caminhar no tabuleiro, de acordo com o número que é indicado no dado. 

Durante a dinâmica do jogo, os participantes caem em uma das casas, que 

representam o processo de enfermagem e os sistemas de linguagens padronizadas e precisa 

responder a opção correta. A resposta deve está pautada na essência do modelo de resposta 

proposto, e o participante permanece na casa que caiu se acertar a resposta.  As respostas 

esperadas, são aquelas que contém a essência da informação postada na carta. Vencerá o 

jogo o participante que primeiro chegar ao final do percurso. 

Ainda que o índice de 57,1% tenha evidenciado que o jogo está apto para ser 

aplicado junto ao público alvo considerando a contribuição dos professores que fizeram 

parte da banca de defesa desta dissertação, algumas alterações foram realizadas, tais como, 

mudança do tamanho das casas de início e fim do tabuleiro do JERE e a troca da cor das 

casas de vermelha para amarela e que as respostas das perguntas, fossem colocadas em um 

gabarito separadamente das cartas, a fim de torna-los mais eficazes. O uso dessa tecnologia 

durante o ensino e aprendizagem, tendo em vista que o jogo constitui ferramenta capaz de 

levar aos acadêmicos de enfermagem e aos enfermeiros o ensino e aprendizagem, sobre a 

SAE, processo de enfermagem, SLP e os registros de enfermagem. 

O JERE é uma ferramenta importante para o ensino, para a prática assistencial de 

enfermagem, bem como, para o desenvolvimento de novas pesquisas, pois representa um 

produto lúdico para facilitar o ensino-aprendizagem de PE, subsidiando a melhora da 

qualidade dos registros de enfermagem, melhorando a qualidade da assistência de 

enfermagem. 

Para que o JERE possa ser utilizado com graduandos de enfermagem e enfermeiros 

torna-se necessário seu aprimoramento até que todos os itens sejam considerados 

adequados pelos juízes, assim como, a validação de conteúdo e de face com experts de 

enfermagem e designers gráficos.  
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ANEXO -  I 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO JOGO EDUCATIVO SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) 

 

PARTE 1 - CARACTERIZAÇÃO DO ESPECIALISTA ENFERMEIRO 

 

Identificação: 

1.Sexo: 1 (     ) Feminino        2 (       ) Masculino     

2.Idade:______________________________________ 

3. Instituição na qual trabalha: ______________________________________________ 

4. Área de atuação: _______________________________________________________ 

5.Experiência anterior com SAE  1 (    ) sim  2 (    ) não  

6.Participação em algum projeto/grupo de pesquisa: 1 (    ) sim  2 (    ) não. Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 

Formação: 

7. Escola na qual se graduou: _______________________________________________ 

8. Ano de conclusão da graduação: __________________________________________ 

9. Maior titulação: 1 (    ) Especialista            2 (    ) Mestre                 3 (    ) Doutor 

 

Por favor, responda às seguintes questões. (Você pode marcar mais de uma opção) 

 

10. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor (a) ou orientador (a), estudo na 

temática: SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem na forma de: 

 

1 (   ) Monografia de graduação 

2 (   ) Monografia de especialização    

3 (   ) Dissertação  

4 (   ) Tese 

5 (   ) Artigos científico       6 (  ) Outros          

Se sim, qual(is) aspecto(s)?_____________________________________________ 
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11. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a 

temática? SAE 

 1 (   ) Sim  

 2 (   ) Não 

 

12. Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? 

1(   ) Hospital   

2(   ) Unidade Básica de Saúde    

3(   ) Instituição de Ensino 

4(   ) Outro:________________________  

 

13. No ensino, ministra/ministrou disciplinas que envolvem a temática da SAE 

 1 (     ) Sim   

 2 (     ) Não 
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ANEXO - II 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO (PÚBLICO-ALVO) 

 

Data __/__/__                                                                                             

Nome da Tecnologia Educacional: Construção e Avaliação do Jogo Educativo Sobre 

Registro de Enfermagem (JERE):  

 

Parte 1 – Perfil  

Nome------------------------------------------------------------------- 

Escolaridade ________________________________________  

Idade _________________ 

Sexo: F (  )  M  (  ) 

 

PARTE II- INSTRUÇÕES 

Leia minuciosamente a Tecnologia Educacional (TE) intitulada: Jogo Educativo sobre 

Registro de Enfermagem (JERE) 

_______________________________________________________________________ 

Esse jogo (JERE) foi elaborado para (público-alvo):  

(  ) Profissionais da área da saúde 

(  ) Acadêmicos de enfermagem  

(  ) Enfermeiros 

Será utilizada da seguinte forma: Será utilizado para testar a qualidade dos registros de 

enfermagem, antes e após a utilização do (JERE). 

 

Em seguida, no questionário a seguir, vamos marcar com um X em um dos números que 

estão na frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a opção que melhor 

represente o ponto de vista sobre cada critério: 

 

Valoração: 

 

1-(   )Totalmente adequado        

2-(   )Adequado 

3-(   )Parcialmente adequado               

4-(   )Inadequado 

 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço 

destinado após o item. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua 

opinião. Por favor, responda a todos os itens. 

 

 

 

 

1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir com a 

utilização do JERE. 

1 2 3 4 

1.1 Atende aos objetivos do público – alvo acadêmicos de enfermagem e 

enfermeiros 
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1.2 Ajuda durante o trabalho / atividades cotidianas do público - alvo     

1.3 Está adequada para ser usada pelo público - alvo     

 

   

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as orientações. Isto inclui sua 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 

 

1 2 3 4 

2.1 O jogo é atraente e indica o conteúdo da SAE     

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequado      

2.3 Os tópicos tem sequência     

2.4 Há coerência entre as informações das regras com o objetivo do 

proposto do JERE 

    

2.5 O material (papel/impressão) está apropriado     

2.6 O número de cartas do JERE são suficientes     

2.7 Os termos retratam aspectos importantes     

 

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ESTILO DA ESCRITA – Refere-se a características linguísticas, compreensão o e estilo 

da escrita da TE apresentada. 

11 2 3 4 

3.1 O conteúdo da escrita está em estilo adequado     

3.2 O texto é inerente e adequado ao conteúdo     

3.3 O vocabulário e acessível     

3.4 Há associação do tema de cada carta ao conteúdo correspondente     

3.5 O texto das perguntas das cartas estão claros     

3.6 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do 

público - alvo 
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Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

4- APARÊNCIA- Refere-se as características que avaliam o grau de significação do JERE  

 

  1 2 3  4 

4.1 As cartas e tabuleiro estão organizados de acordo com a SAE     

4.2 As ilustrações são simples – preferencialmente desenhos     

4.3 As ilustrações servem para complementar os textos     

4.4 As ilustrações estão expressivas e suficientes     

 

 

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

5- MOTIVAÇÃO - Refere-se a capacidade do material em causar algum impacto, 

motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material educativo 

apresentado. 

 

1 2 3 4 

5.1 O material é apropriado para o perfil do público-alvo do JERE     

5.2 Os conteúdos do JERE se apresentam de forma lógica     

5.3 A interação é convidada pelos textos. Sugere ações     

5.4 O JERE aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do público-

alvo 

    

5.5 Convida/instiga à mudanças de comportamento e atitude do público 

– alvo 

    

5.6 O JERE propõe conhecimentos para o público-alvo     

 

 

 

Sugestões: 
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COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES 
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ANEXO III  

ASPECTOS ÉTICOS 
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APÊNDICE – I        

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Construção e avaliação do Jogo educativo sobre registro de enfermagem (JERE): Estudo 

Metodológico. 

Pesquisador Responsável: Cláudia Oliveira de Andrade.  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense-Uff 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 9643-13635 

Nome do voluntário:  

Idade:             anos:                                          R.G.:                        

Responsável legal (quando for o caso):  

R.G. Responsável legal: 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Jogo educativo sobre 

registro de enfermagem (JERE), de responsabilidade do pesquisador(a) Cláudia Oliveira de Andrade, que 

tem como professora/orientadora Drª Ana Carla Dantas Cavalcanti.  

 Este estudo tem como objetivos: Construir e avaliar um jogo educativo direcionado ao ensino 

aprendizagem de registro de enfermagem sob a ótica do PE com SLP; Realizar uma busca na literatura de 

produções científicas sobre a utilização de jogos no processo de ensino aprendizagem de registro de 

enfermagem; Desenvolver o jogo educativo para registro de enfermagem (JERE); Avaliar conteúdo e a 

aparência do JERE quanto ao público alvo, objetivos, organização, estilo da escrita e motivação.  Pretende-se 

a partir do jogo educativo em registro de enfermagem (JERE), produzir uma tecnologia educativa estimulante 

e lúdica, cuja finalidade é o entretenimento, fornecendo uma ferramenta para a educação permanente de 

profissionais da saúde, em especial da equipe de enfermagem e/ou para formação profissional de enfermeiros 

sobre registro de enfermagem.  

 Minha colaboração se fará de forma anônima por meio de realizar registros de enfermagem antes e 

após a participação de atividades que utilizarão o jogo educativo como estratégia de ensino.  O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador (a) e/ou seu orientador.  

 O senhor (a) poderá se retirar desse (a) estudo/pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para sua 

formação profissional ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.  

 Ressalto ainda que o senhor receberá uma cópia assinada deste Termo de Consentimento. 

 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br, Tel/fax: (21) 

26299189 

 Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima de/scrito. 

Testemunha:________________________________    Testemunha:_________________________________ 
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APÊNDICE – II 

 

Tabuleiro do Jogo Educativo Registro de Enfermagem JERE. 

 

 A dinâmica do tabuleiro foi pensada de forma circular, onde cada boneco indica um 

seguimento de cartas, conforme esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tabuleiro do JERE 
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APÊNDICE - III 

 

 

Figura 02: identidade visual do Jogo Educativo Registro de Enfermagem 

  

 Para o bom andamento do jogo, como processo educativo, foram estabelecidas as 

seguintes regras: 

 

Quadro 05: Regras do Jogo Educativo Registro de Enfermagem 

Participantes  De 2 a 6 jogadores 

Componentes 01 tabuleiro 

01 baralho com 80 cartas referentes aos registros de enfermagem 

06 peões  

02 dados 

Entendendo as 

perguntas 

Sugiro que os jogadores leiam com atenção esta classificação, que 

facilita a associação de ideias durante o jogo. Cada carta possui uma 

pergunta e uma resposta que será destacada de vermelho. 

Cada tema deve 

ser entendido 

HE- Histórico de Enfermagem 

Anamnese – Histórico de Enfermagem – Coleta de Dados – Evolução 

de admissão 

DE- Diagnóstico de enfermagem 

Diagnósticos de enfermagem contem etiologias relacionadas aos sinais 

e sintomas correspondentes. As metas de enfermagem estão 

corretamente formuladas, documentadas e são alcançáveis. 

IE- Intervenções de Enfermagem 

Uma intervenção é definida como: Qualquer tratamento que, baseado 

em julgamento de conhecimento clínico, um enfermeiro ponha em 

prática para intensificar os resultados do paciente\cliente. As 
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intervenções de enfermagem incluem tanto a assistência direta como a 

indireta; as assistências voltadas para indivíduos, familiares e 

comunidade. 

RE- Resultados de Enfermagem 

Os resultados podem ser usados para indivíduos, famílias e 

comunidades. Os resultados representam estados do paciente que 

podem variar ser mensurados e comparados a dados iniciais ao longo 

do tempo do tratamento de enfermagem e após as intervenções 

propostas. Eles definem um estado do paciente em determinado 

momento e pode indicar melhora ou piora. 

Importante  Não é necessário dar em sua resposta as explicações que aparecem 

entre parênteses em algumas cartas. 

Antes de iniciar a partida, os jogadores devem combinar qual o grau 

de precisão que se deve levar em conta para considerar uma resposta 

como correta. Uma vez combinados os critérios, todos deverão 

manter-se fiéis pelo resto da partida, usando-se para qualquer situação 

duvidosa. 

Objetivo Ser o primeiro jogador a chegar com seu peão na última casa do 

tabuleiro e acertar a resposta referente à pergunta. 

Preparação Cada jogador deve pegar um peão e colocá-lo na casa início do 

tabuleiro; 

 As cartas devem ser embaralhadas, separadamente no início do jogo, 

formando 04 montes de compras. 

As cartas utilizadas devem ser colocadas de lado formando 04 montes 

de descartes. 

Como jogar Os jogadores decidem entre si, qual o jogador começará o jogo 

respondendo a primeira pergunta. A casa início do jogo permite a cada 

jogador, na sua vez, escolher o assunto da pergunta que deseja 

responder. 

O jogador a esquerda de quem vai responder pega a primeira carta do 

monte e faz a pergunta. 
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Resposta errada Ao dar uma resposta errada, o jogador deverá permanecer na mesma 

casa e responder na rodada seguinte outra pergunta, do mesmo tema, 

perdendo na rodada os pontos obtidos nos dados. 

Tabuleiro Todas as casas do tabuleiro serão marcadas com o tema da pergunta 

que será feita ao jogador. 

Vencedor Vence o jogo o primeiro jogador que chegar com o seu peão á  última 

casa do tabuleiro e a responder corretamente á última pergunta. 

Bom 

Divertimento! 

 

 

 

Pesquisa e elaboração das perguntas 

Cláudia Oliveira de Andrade, Ana Carla Dantas Cavalcanti. 

Com a colaboração de: Juliana de Melo Vellozo Pereira, Paula 

Vanessa Peclat Flores, Samara Xavier de Oliveira, Janette Nogueira 

Tamburro e Nathaly da Cunha Gonçalves. 
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APÊNDICE IV – CONTEÚDO DAS CARTAS DO JERE 

 

As cartas foram subdivididas 04 sub-escalas, sendo que cada uma é representada por um 

boneco, conforme indicado abaixo: 

 

 1º sub-escala  – Histórico de Enfermagem 

 

         Figura 03 JERE – Domínio Histórico de Enfermagem 

Perguntas – JERE – Domínio Histórico de Enfermagem 

 

1- Como registrar a situação que levou um paciente a uma internação hospitalar? 

 

A) Citar a queixa principal que levou o paciente a procurar o serviço de saúde (descrição 

clara dos problemas do paciente); 

B) Citar apenas o motivo de internação (descrição clara dos motivos que levaram a 

procurar o serviço de saúde); 

C) Não é necessário realizar nenhum tipo de registro sobre a situação que levou o paciente 

a internação hospitalar; 

D) Descrever o registro da história da doença associada ao motivo de internação 

(descrição clara dos problemas que levaram o paciente a procurar 

atendimento/auxílio); 

E) Dar ênfase ao estado emocional do paciente, considerando suas expectativas quanto a 

internação.  

 

2- Escolha o registro de enfermagem que indica a documentação completa da situação que 

levou o paciente a internação: 
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A) Admitido na CMM queixando-se de dor precordial e cansaço; 

B) JCR, 56 anos, procedente da emergência, motivo de internação pneumonia; 

C) JCR, 56 anos, refere cansaço aos pequenos esforços, dor no peito e falta de ar. Ao 

exame físico: LOTE, acianótico, anictérico, palidez generalizada. Ausculta cardíaca em 

3 tempos, B3. Ausculta pulmonar com MVUA. Abdome normotenso, doloroso à 

palpação. Sinais Vitais: PA: 90x60mmHg; P: 110bpm; R:30IRPM; 

D) JCR, 56 anos, admitido acompanhado da esposa, deambulando com auxílio, queixando-

se de dor; 

E) JCR refere início de quadro de dor na garganta há 4 dias quando procurou o posto 

de saúde próximo a sua casa, sendo medicado com dipirona 35 gotas de 6 em 6 

horas. Não houve melhora do quadro e o mesmo começou a sentir dificuldade de 

engolir há dois dias. Hoje acordou com náuseas, dor no peito irradiando para o 

braço esquerdo. Procurou o serviço de emergência, onde foi diagnosticado IAM. 

Foi encaminhado para internação hospitalar na Unidade Coronariana.  

 

3- Quanto ao registro do estado emocional do paciente hospitalizado, o enfermeiro deve: 

A) Descrever o estado emocional do paciente, citando se o mesmo se encontra ansioso e 

com algumas expectativas é o suficiente;  

B) Basta descrever as preocupações relacionados a internação; 

C) É necessário registrar o nível de ansiedade, preocupações e expectativas 

relacionadas com a internação e com os cuidados a serem implementados, além do 

registro da influência do processo do adoecer na sua vida pessoal;  

D) O registro do estado emocional é função do psicólogo; 

E) Explicar as rotinas do serviço é o suficiente para o paciente diminuir sua ansiedade. 

 

4- Escolha o registro que representa a documentação completa (de melhor qualidade) sobre 

o nível de ansiedade, expectativas e desejos relacionados a internação. 

A) Paciente ansioso pela alta; 

B) Paciente refere não saber horário de visita e nem como realizar cuidados de higiene; 

C) Nenhum registro de enfermagem sobre estado emocional; 

D) Apresentando ansiedade moderada, refere preocupação com a cirurgia, 

principalmente com a anestesia geral. Tem muito medo de apresentar alguma 

reação anafilática, visto que, seu irmão foi a óbito quando criança durante uma 

cirurgia após choque anafilático. Espera enfrentar seu medo e ansiedade e superar 

os obstáculos com ajuda dos profissionais de saúde; 

E) Paciente refere saudade da família. 

 

5- Como você acha que devem ser registrados os aspectos que envolvem as questões 

sócio-econômicas e o local de moradia do paciente no momento da admissão? 

A) Registro somente da renda mensal do paciente, onde e com quem mora e se a moradia é 

própria; 
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B) Registro de renda salarial, tipo de moradia, número de integrantes da família que vivem 

com ele e o local onde mora, além de condições de saneamento básico; 

C) Registro da situação salarial, cidade onde mora e com quem mora, se possui amigos e se 

realiza/como é a prática de lazer; 

D) Não há necessidade deste tipo de registro no momento da admissão; 

E) Registro da situação social, como questões econômicas, cidade onde mora e com 

quem mora ou quantas pessoas; o ambiente e as circunstâncias em que vive, como 

questões de moradia. 

 

6-  Escolha o registro que representa a documentação mais adequada sobre a condição 

sócio-econômica e ambiente onde o paciente vive: 

A) Paciente relata morar em uma comunidade à beira do asfalto, sem saneamento básico e 

sem unidade de saúde próximo; 

B) Paciente refere ser aposentado, possuir renda familiar em torno de cinco salários 

mínimos, ter esposa e dois filhos que moram com ele, ao menos uma vez na semana 

passeia de bicicleta com amigos e familiares na Lagoa  Rodrigo de Freitas. Mora 

em uma casa de dois pavimentos em bairro urbanizado e arborizado do Rio de 

Janeiro, possui saneamento básico, porém refere que os quartos da sua casa ficam 

todos no segundo pavimento e que isso muito o preocupa em relação ao futuro; 

 

C) Não houve registro do (a) Enfermeiro (a); 

D) Paciente relata ser casado pela segunda vez e que não há contato algum com a primeira 

família; que é trabalhador da construção civil e que recebe salário mínimo, mas que no 

momento encontra-se “encostado” devido ao problema de saúde; 

E) KJD, de 67 anos, é casada, mora no centro da cidade do Rio de Janeiro com duas netas e 

relata passar muita necessidade financeira, sua moradia é muito humilde pequena – 

somente 1 quarto para todos domirem. 

 

7- Quanto ao registro dos aspectos emocionais de um paciente, bem como suas 

necessidades psicossociais e familiares, como deverá ser o registro do enfermeiro? 

A) Não deverá fazer nenhum registro sobre esse aspecto; 

B) O enfermeiro deverá registrar apenas a condição emocional referida pelo paciente; 

C) O enfermeiro deverá registrar o estado emocional do paciente considerando o 

que ele fala e o que é possível perceber relacionado à condição atual, além das suas 

necessidades psicossociais, o apoio familiar ou de pessoas próximas, assim como, as 

suas estratégias de enfrentamento; 

D) O enfermeiro da unidade de emergência registrou no prontuário do paciente EDC, 

admitido com quadro de intoxicação exógena por organofosforado após discussão com 

o pai, que o mesmo não demonstrava nenhuma estratégia de enfrentamento ineficaz 

relacionado ao vínculo familiar e que a família aparentemente era muito estruturada; 
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E) O enfermeiro de uma unidade de saúde da família recebeu em consulta de enfermagem 

uma paciente adolescente 14 anos que gostaria de iniciar o uso de contraceptivo 

hormonal, visto que já havia iniciado suas atividades sexuais há 2 meses, mas que não 

tinha coragem de conversar sobre o assunto com sua mãe. Ele registrou que a paciente 

não possuía nenhuma necessidade psicossocial afetada, visto que procurou 

espontaneamente o serviço de saúde. 

 

8- Como seria o registro que representa a documentação mais adequada sobre a condição 

psicossocial e estado emocional de um paciente submetido à hospitalização de longa 

data (mais de 30 dias)? 

A) O enfermeiro registrou que o paciente estava mantendo-se calmo e tranquilo, 

aparentemente não demonstrava ansiedade ou tristeza, no entanto, observava-se discreto 

sentimento de desesperança quando abordado a relação familiar, afirmando que os 

mesmos o abandonaram; 

B) O enfermeiro deverá registrar o estado emocional do paciente, bem como suas 

necessidades psicossociais, estratégias de enfrentamento e ralação com a família e 

pessoas próximas; 

C) O enfermeiro não deverá registrar nada sob esse aspecto por se tratar de uma questão 

ética; 

D) O enfermeiro registrou no prontuário do paciente durante uma consulta que o paciente 

que havia perdido esposa e filho num acidente automobilístico, aparentemente não 

estava abalado emocionalmente; 

E) É desnecessário o registro da condição psicossocial de qualquer paciente pelo 

enfermeiro. 

 

9- Quanto ao registro do aspecto que envolve religião/espiritualidade, o registro do 

enfermeiro deverá sempre:  

A) Não valorizar o registro deste aspecto, pois o mesmo não influencia a assistência de 

enfermagem; 

B) Não registrar nada que envolva esse aspecto, ao menos que o paciente externe 

verbalmente que considera isso um problema; 

C) Registrar somente o tipo de religião e se não a possui; 

D) Registrar religião/ espiritualidade ou outras crenças e necessidades psicossociais 

como visita religiosa, prática de rituais, ou outros aspectos relacionados à cultura 

religiosa; 
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E) Registrar no prontuário somente quando o paciente não desejar visita espiritual. 

 

10- Escolha o registro que representa a documentação mais adequada sobre a condição 

religião/espiritualidade do paciente: 

A) O enfermeiro deverá realizar o registro de aspectos que envolvem 

religião/espiritualidade e outras crenças e necessidade psicossociais como visita do 

padre ou outros líderes religiosos, aspectos que envolvem cultura religiosa e 

práticas de rituais; 

B) O enfermeiro deverá registrar somente os aspectos que envolvem a religião, mas não 

precisa registrar aspectos sobre a visita religiosa; 

C) O enfermeiro deverá registrar apenas as orientações religiosas que realiza durante o 

contato com o paciente; 

D) O enfermeiro não deverá registrar essa condição que envolve a religião; 

E) O enfermeiro deverá registrar somente se o paciente possui ou não interesse pela 

vida religiosa; 

 

11. Como o enfermeiro deverá registrar sobre o conhecimento do paciente a cerca do seu  

processo saúde x doença? 

A) O enfermeiro registra que o paciente e família demonstram algum tipo de 

conhecimento sobre sua situação clínica e o seu tratamento; 

B) O enfermeiro não registra nada desta natureza; 

C) O enfermeiro registra no prontuário que o senhor RFG possui catarata e precisa de  

auxílio para deambulação; 

D) O enfermeiro deve registrar a doença e os aspectos que envolvem sua, além da 

condição clínica do paciente naquele momento; 

E)  O registro deve ser claro e sucinto, sobre os aspectos do processo saúde x doença, a 

condição clínica atual e a história pregressa. 

 

12- Considerando as afirmativas abaixo, selecione a que mais se aplica sobre o registro a 

respeito do conhecimento do paciente e família sobre a situação do paciente atual e /ou 

tratamento. 

A) O enfermeiro durante a consulta de enfermagem registra que o paciente apresenta-se 

dispneico, hipocorado e queixando-se de astenia, além de muita ansiedade e 

preocupação; 
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B) O enfermeiro no seu primeiro contato com o paciente percebe que a família não 

apesenta nenhuma condição emocional para cuidar do paciente sem representação de 

riscos para o mesmo e não registra nada sobre este aspecto; 

C)  Nenhum registro; 

D) Registro da ciência do paciente E familiar da situação e/ou tratamento; 

E) Apenas registro da ciência do paciente OU familiar da situação e/ou tratamento. 

 

13- Como o enfermeiro deverá registrar sobre a atividade sexual mantida pelo paciente? 

A) Deverá registrar apenas se possui atividade sexual ativa ou não; 

B)  Não deverá registrar esse tipo de informação no prontuário; 

C) Deverá registrar questões sobre a intimidade pessoal do paciente, de acordo com 

seu gênero, relacionados como o hábitos e privacidade do paciente, ou seja, o 

número de parceiros, método contraceptivo utilizado, etc; 

D) Ele não deverá registrar questões sobre a intimidade pessoal do paciente, de acordo com 

seu gênero, relacionados como os hábitos e privacidade do paciente, ou seja, o número 

de parceiros, método contraceptivo utilizado, uso de preservativos etc; 

E) Deverá registrar somente se tem parceiro fixo ou não. 

 

14- O registro da atividade de lazer dever ser documentado pelo enfermeiro de que forma? 

A) O enfermeiro deverá fazer o registro das atividades de lazer sem mencionar a 

frequência da mesma e sem detalhá-las; 

B) O enfermeiro não precisa registrar esse tipo de informação por ser irrelevante; 

C) O enfermeiro deverá realizar registro completo das atividades de lazer do paciente 

e sua frequência; 

D) O enfermeiro deverá registrar somente as atividades físicas realizadas pelo pacientes, 

porque as mesmas podem ser consideradas atividades de lazer; 

E) O enfermeiro registra somente o sentimento que o paciente apresenta ao realizar a 

atividade de lazer. 

 

15- Selecione o registro de enfermagem que mais se aplica para a documentação completa 

e correta da atividade de lazer.  
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A) O senhor TFG de 78 anos relata que participa de um grupo de apoio à terceira idade 

onde realiza várias atividades de lazer, dentre elas, destaca a que mais gosta que é a 

hidroginástica na praia; 

B) Paciente realiza caminhadas de longa distância, anda de bicicleta, vai à academia 3 

vezes na semana; 

C) Paciente faz aula de dança com sua esposa, frequenta casa noturna de dança todo 

o final de semana, além disso, também gosta de levar os netos para fazer passeios 

no zoológico e parques municipais pelo menos uma vez ao mês; 

D) O enfermeiro não realiza nenhum registro que envolva a descrição da atividade de 

lazer, bem como sua frequência; 

E)  O enfermeiro registra que o paciente realiza práticas de atividade física.  

 

16- Ao admitir um paciente em uma unidade de internação hospitalar o enfermeiro precisa 

registrar se o paciente possui família e se a mesma o acompanha. Como ele faria este 

registro? 

A) Não registra, pois é função do Serviço Social; 

B) Não registra, pois já constam esses dados no prontuário; 

C) Registra no prontuário todos os telefones de contato, bem como descreve a relação 

de parentesco com o(s) principal (is) contato (s) e ou acompanhante; 

D) Registra no prontuário somente os telefones de contato; 

E) Registra na prescrição de enfermagem do dia o telefone de contato dos 

acompanhantes/familiares. 

 

17-Escolha o registro de enfermagem que indica a documentação completa sobre o 

responsável ou acompanhante do paciente. 

A) O enfermeiro registra na sua evolução o telefone de contato dos filhos do paciente, 

colocando ao lado de cada número a palavra “filho”; 

B) O enfermeiro registra na capa do prontuário e no sistema do prontuário eletrônico 

o telefone de contato dos filhos do paciente (celular e residencial), colocando ao 

lado de cada número a palavra “filho”; 

C) O enfermeiro registra no momento da admissão que o paciente veio em companhia de 

sua esposa, deambulando com auxílio e usando uma muleta; 
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D) O enfermeiro registra que o paciente veio à unidade em  companhia da filha mais velha; 

E) O enfermeiro não registra nada desta natureza, pois não considera importante.  

 

18-Como registrar uma situação que envolva atividades diárias, como atividades 

domésticas, pessoais e profissionais de um paciente considerando sua condição de 

dependência ou independência, e também a frequência das atividades? 

A) Registrar somente no momento da admissão do paciente os tipos de atividades que ele 

realiza diariamente e se precisam de alguém para ajudá-lo a realizar; 

B) Não é necessário realizar nenhum tipo de registro sobre as atividades diárias; 

C) Citar no seu registro o tipo de atividade diária realizada pelo paciente, assim como 

a sua frequência e a sua capacidade de execução da mesma sozinho ou 

acompanhado, para se determinar o seu  grau de dependência; 

D) Informar somente se o paciente realiza atividade física ou não e o que sente, pois 

realizando atividade física, será capaz de realizar qualquer atividade; 

E) Descrever as atividades domésticas realizadas pelo paciente ao longo do dia. 

 

19-Qual a melhor maneira de registrar o grau de dependência ou independência do 

paciente ao realizar suas atividades diárias – doméstica, profissional e pessoal? 

A) O enfermeiro registrou que o paciente VFD de 34 anos realizou cirurgia ortopédica de 

osteosíntese de tíbia e encontra-se deambulando de muletas; 

B) O enfermeiro registrou durante a consulta de enfermagem que o paciente GRE, de 

76 anos, que possui insuficiência cardíaca, mas que no momento está compensada, 

relata realizar suas atividades diárias sozinho e sem nenhum grau de dificuldade, 

porém só apresenta discreta dispneia ao subir os lances de escada que dão acesso 

ao seu quarto, precisando esporadicamente de auxílio de filhos e netos; 

C) A enfermeiro registrou no prontuário eletrônico que a paciente encontra-se restrita ao 

leito; 

D) A enfermeira registrou que a paciente MNB  de 68 anos, informa não conseguir realizar 

atividades mínimas que demandem esforço físico, porém não detalha que tipo de 

atividades e o que a paciente apresenta ao realiza-la; 

E) Não foi identificado no prontuário nenhum registro sobre esses aspectos, ou seja, 

atividade de vida diária. 

 

20- Como registrar questões relevantes relacionadas às necessidades dos pacientes? 
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A)  O enfermeiro não deverá registrar esse tipo de questões; 

B)  O enfermeiro deverá registrar somente as necessidades que forem evidenciadas no 

exame físico; 

C) O enfermeiro deverá registrar as questões relevantes que estejam relacionadas às 

necessidades afetadas do paciente, que forem percebidas ou mesmo referidas pelo 

mesmo; 

D) O enfermeiro deverá apenas citar as principais necessidades dos pacientes; 

E) A necessidades deverão ser levantadas ou identificadas durante a consulta de 

enfermagem, porém não há necessidade de registro em documentação. 

 

Perguntas – JERE – Domínio Diagnóstico de Enfermagem 

 

          Figura 04 JERE – Domínio Diagnóstico de Enfermagem 

 

1- Escolha o registro que melhor represente o problema de enfermagem e o título 

diagnóstico  correto correspondente, baseado na linguagem padronizada:   

A) Paciente foi admitido na emergência com história de descompensação do quadro 

de asma brônquica, após ter almoçado em restaurante em área de fumantes. 

Apresenta queixa de falta de ar em repouso, sibilos inspiratórios, esforço 

respiratório, cansaço e tosse produtiva. Ao exame: MVUA com sibilos e roncos em 

bases. Diagnóstico de enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas, 

relacionado à inalação de fumaça (fator ambiental), caracterizado por tosse 
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ineficaz e mudança no ritmo respiratório.  

B) Paciente foi admitido na emergência com história de descompensação do quadro de 

asma brônquica. Apresenta queixa de falta de ar em repouso, sibilos inspiratórios, 

esforço respiratório, cansaço e tosse produtiva. Ao exame: MVUA com sibilos e roncos 

em bases. Diagnóstico de enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas, 

relacionado à asma brônquica. 

C) Paciente foi admitido na emergência com história de descompensação do quadro de 

asma  brônquica. Ao exame: MVUA com sibilos e roncos em bases. Diagnóstico de 

enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionado à inalação de fumaça 

(fator ambiental), caracterizado por tosse ineficaz e mudança no ritmo respiratório.  

C) Paciente foi admitido na emergência com história de descompensação do quadro de 

asma brônquica, após ter almoçado em restaurante em área de fumantes. Apresenta 

queixa de falta de ar em repouso, sibilos inspiratórios, esforço respiratório, cansaço e 

tosse produtiva. Ao exame: MVUA com sibilos e roncos em bases. Diagnóstico de 

enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas. 

D) Paciente foi admitido na emergência com história de descompensação do quadro de 

asma brônquica, após ter almoçado em restaurante em área de fumantes. Apresenta 

queixa de falta de ar em repouso, sibilos inspiratórios, esforço respiratório, cansaço e 

tosse produtiva. Ao exame: MVUA com sibilos e roncos em bases. Diagnóstico de 

enfermagem: Desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionado ao tabagismo, 

caracterizado por tosse ineficaz e mudança no ritmo respiratório.  

 

2-Paciente CAA deu entrada na unidade de emergência relatando cansaço aos pequenos 

esforços, sudorese e falta de ar. Ao exame físico do aparelho cardiovascular paciente 

apresenta: cianose de extremidades, ausência de pulso pedioso, ausculta cardíaca em 3 

Tempos. Sinais vitais: Temperatura 37ºC, PA 80x50mmHg, Pulso 45bpm e Frequência 

Respiratória: 16 irpm. Marque a opção em que o enfermeiro registrou corretamente no 

prontuário do paciente a evidência clínica (característica definidora) e o diagnóstico de 

enfermagem correspondente. 

A) Cianose de extremidades, ausência de pulso pedioso. Diagnóstico de enfermagem: risco 

de perfusão tissular cardíaca diminuída, relacionado à hipoxemia. 

B) Paciente relata cansaço aos pequenos esforços e falta de ar. Ao exame físico do 
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aparelho cardiovascular paciente apresenta: cianose de extremidades, ausência de 

pulso pedioso, ausculta cardíaca em 3 Tempos. Diagnóstico de enfermagem: Risco de 

choque, relacionado à hipotensão. 

C)  Paciente relata cansaço aos pequenos esforços e falta de ar. Ao exame físico do 

aparelho cardiovascular paciente apresenta: cianose de extremidades, ausência de 

pulso pedioso, ausculta cardíaca em 3 Tempos. Diagnóstico de enfermagem: Volume 

de líquidos deficiente. 

D) Paciente relata cansaço aos pequenos esforços e falta de ar. Ao exame físico do 

aparelho cardiovascular paciente apresenta: cianose de extremidades, ausência de 

pulso pedioso, ausculta cardíaca em 3 Tempos; PA 80x50mmHg, Pulso 45bpm. 

Diagnóstico de enfermagem: Débito cardíaco diminuído, relacionado à pós carga 

alterada e contratilidade alterada, caracterizado por B3 , pulsos periféricos 

diminuídos, pele fria e pegajosa. 

 

 3- Paciente PPA, 53 anos, deu entrada na unidade de emergência, queixando-se de dor 

abdominal há 48 horas. Durante o exame físico do aparelho gastrointestinal, o paciente 

apresentou sinal de Murphy positivo. Baseado nas evidências clínicas apresentadas, o 

enfermeiro realizou a hipótese diagnóstica. Marque a opção em que o diagnóstico de 

enfermagem foi formulado corretamente de acordo com a NANDA-I. 

A) Dor aguda, relacionada a agentes lesivos biológicos e físicos, caracterizada por 

evidência observada de dor. 

B) Dor crônica, relacionada à incapacidade física crônica, caracterizada por 

comportamento expressivo. 

C) Dor aguda, relacionada a agentes lesivos biológicos e físicos, caracterizada por relato 

verbal de dor. 

D) Risco de infecção relacionado à tecido traumatizado (trauma, destruição do tecido). 

 

4- Em relação aos diagnósticos de enfermagem da NANDA-International, considerando 

suas etiologias e sinais e sintomas associados: 

A) O diagnóstico de enfermagem real, também chamado de "diagnósticos de problemas", 

apresenta a seguinte formatação no registro de enfermagem: título do 

diagnóstico+fator de risco+característica definidora. 
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B) O diagnóstico de enfermagem de risco é um julgamento clínico sobre experiências 

/respostas humanas a condições de saúde que têm elevada probabilidade de 

ocorrer em um indivíduo, família, grupo ou comunidade vulnerável. Apresenta a 

seguinte formatação: título do diagnóstico+fator de risco. 

C) O diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde é um julgamento sobre a 

motivação ou desejo de aumentar o bem estar e concretizar o potencial de saúde 

humana. Por se tratar de uma motivação para melhorar um comportamento, pode ser 

classificado também como um diagnóstico de risco.  

D) Uma síndrome também pode ser evidenciada como um conjunto de diagnósticos de 

enfermagem reais. 

 

5- O fator relacionado é descrito como antecedente, ou seja, a etiologia de um diagnóstico 

de enfermagem. Baseado nesta informação, leia o caso a seguir:  

 O Sr. XY, masculino, 67 anos, hipertenso e diabético em uso regular de insulina, 

transplantado renal há seis anos em uso de medicamentos imunossupressores, foi 

admitido no hospital com queixas de vômitos  há três dias, tonteira e dor abdominal. 

Evacuação ausente. Nega alergias ou cirurgias anteriores. Foi internado com suspeita de 

obstrução intestinal, precisa fazer uma tomografia computadorizada de abdome e pelve 

com injeção de contraste iodado. Puncionado acesso venoso periférico para hidratação 

venosa com solução glicosada a 5% 2000mL em 24 horas, analgesia regular e SOS, 

dieta oral zero e sondagem nasogástrica. Sinais vitais: Pressão arterial: 160 X 90 

mmHg, Frequência cardíaca: 75 bpm, Frequência respiratória: 21 irpm, Tax=37ºC. 

Glicemia Capilar = 53mg/dL.  

 Assinale a alternativa em que as etiologias apresentadas são correspondentes aos títulos 

diagnósticos descritos. 

A) Transplantado renal em uso de imunossupressores, acesso venoso periférico /Risco          

de infecção relacionado a procedimentos invasivos e defesas secundárias 

inadequadas. 

 B) Uso regular de insulina, queixa de vômitos, dieta oral zero, HGT=53mg/dL / Risco de 

glicemia instável relacionada à diabetes mellitus.  

 C)Pressão arterial 160X90mmHg e relato de dor abdominal/Dor aguda                    

relacionada à   gentes lesivos (biológicos), caracterizado por relato verbal de dor. 
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   D) Contraste iodado, vômitos há 3 dias/Risco de resposta adversa a meio de  contraste  

com iodo relacionado à desidratação. 

 

  6- As características definidoras de um diagnóstico de enfermagem são pistas/inferências   

observáveis que se agrupam como manifestações de um DE real. Baseado nesta 

informação, leia o caso a seguir: 

C.A.L., masculino, 69 anos, pardo, casado, aposentado. Foi admitido com diagnóstico 

de IC descompensada e está na hospitalizado na Clínica Médica Masculina. Possui 

como doenças pregressas hipertensão arterial, anemia, insuficiência venosa, infarto 

agudo do miocárdio. Já realizou implante de marcapasso há um ano. Hoje, queixou-se 

de cansaço e falta de ar quando sai do leito e vai ao banheiro e quando toma banho. 

Eliminações vesicais e intestinais normais. Ao exame físico: normocorado. AP=MVUA 

sem ruídos adventícios. AC= ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas 

normofonéticas. Abdome sem alterações. Acesso venoso periférico em MSE. MMII 

sem edema. Sinais vitais: PA=120/90mmHg; P=73bpm; R=20 irpm; TAX=36ºC. 

Assinale a alternativa em que a pistas apresentadas são correspondentes aos títulos 

diagnósticos descritos. 

A) Cansaço e falta de ar. PA=120X90mmHg. Diagnóstico de enfermagem: Débito  

cardíaco diminuído relacionado á pós carga alterada, caracterizado por dispneia 

B) Cansaço e falta de ar quando sai do leito e quando toma banho. Diagnóstico de 

enfermagem: Fadiga relacionada à esforço físico aumentado, caracterizado por relato 

de cansaço. 

C) Cansaço e falta de ar quando sai do leito e quando toma banho.Diagnóstico de 

enfermagem: Intolerância à atividade relacionado à desequilíbrio entre a oferta 

e demanda de oxigênio, caracterizado por dispneia aos esforços e desconforto 

aos esforços 

D) Cansaço e falta de ar quando sai do leito. Diagnóstico de enfermagem: mobilidade 

física prejudicada, relacionada à força muscular diminuída, caracterizada por 

dispneia aos esforços. 

 

7- O enfermeiro Ricardo atendeu, nesta manhã, o senhor V.M.B, 45 anos, motorista de 

táxi, desquitado e casado pela segunda vez, raça negra, morador da periferia de São 
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Gonçalo, é hipertenso e diabético. Ele procurou o hospital, queixando-se de que 

apresentou uma ferida na região posterior da perna direita que começou a demorar 

muito para cicatrizar. O enfermeiro que fez o primeiro atendimento avaliou a lesão e 

registrou a seguinte descrição: “Úlcera venosa em terço inferior da perna esquerda, 

profunda e com bordos de tecido necrosado. A área ao redor da lesão está edemaciada e 

hiperemiada, com presença de grande quantidade de secreção purulenta de odor fétido. 

Realizado curativo oclusivo na ferida e agendado atendimento ambulatorial para 

acompanhamento.”Com base nestas informações, qual é o diagnóstico de enfermagem 

mais apropriado? 

A) Integridade da pele prejudicada relacionado à circulação prejudicada caracterizado por 

destruição de camadas da pele  

B)Integridade tissular prejudicada relacionado à circulação alterada, caracterizado 

por tecido lesado, 

B) Risco de disfunção neuromuscular periférica relacionado a obstrução vascular 

C) Risco de infecção relacionado a tecido traumatizado 

 

8-  LAS, 47 anos encontra-se no 9º dia de internação na terapia intensiva com quadro de IAM. 

Marque a opção em que a meta de enfermagem corresponde ao título diagnóstico. 

A) Meta: Monitorização cardíaca e exame físico do aparelho cardiovascular, para 

avaliação do débito cardíaco. Diagnóstico: Débito cardíaco diminuído, relacionado a 

diminuição da força de contração da bomba cardíaca, caracterizado por  FC 50bpm 

e PA 80x50mmHg; 

B) Meta: Monitorização cardíaca para avaliação do débito cardíaco. Diagnóstico: Débito 

cardíaco diminuído, relacionado a diminuição da força de contração da bomba 

cardíaca, caracterizado por  FC 50bpm e PA 80x50mmHg; 

C) Meta: Exame físico geral, para avaliação de todos os sistemas: Débito cardíaco 

diminuído, relacionado a diminuição da força de contração da bomba cardíaca, 

caracterizado por  FC 50bpm e PA 80x50mmHg; 

Meta: Aferir sinais vitais, para monitorar débito cardíaco. Débito cardíaco diminuído, 

relacionado a diminuição da força de contração da bomba cardíaca, caracterizado por  

FC 50bpm e PA 80x50mmHg. 

 

9- LBS, 47 anos encontra-se no 3º dia de internação na terapia intensiva com quadro de 
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pneumonia, apresentando dispnéia, tosse secretiva, roncos em ápice D e hipertemia . 

Marque a opção em que a meta de enfermagem corresponde ao título diagnóstico; 

A) Meta: Melhorar o aporte ventilatório, instalando oxigenoterapia. Diagnóstico. Troca 

de gases prejudicada, relacionado ao processo inflamatório caracterizado por 

dispneia, tosse, roncos e hipertermia; 

B)  Meta: diminuir o processo inflamatório com administração de anti térmico. Diagnóstico: 

Hipertermia relacionado a disfunção do hipotálamo, caracterizado pela hipertermia; 

  C)  Meta: Aumentar o aporte ventilatório. Diagnóstico Troca de gases prejudicada, 

relacionado ao processo inflamatório caracterizado por  hipertermia; 

D) Meta: Melhorar a infecção: Diagnóstico Risco de infecção relacionado ao processo 

inflamatório. 

 

  10- Marque a opção abaixo em que o registro de enfermagem descreve as características 

definidoras (evidência clínica de sinal ou sintoma) de um paciente que tem o diagnóstico 

de enfermagem troca de gases prejudicada e que durante o exame físico, apresentou: 

AC=bulhas cardíacas B3, AP=estertores em ápices bilaterais, ascite, cianose de 

extermidades. SSVV: PA=80X50mmHg, FC=110 bpm, R=40irpm, Saturação oxigênio: 

85%, HCO3-=25; pH=7,31; PCO2=60mmHg. 

A) Todos os sinais clínicos evidenciam o diagnóstico. 

   B) Cianose de extermidades. SSVV: PA=80X50mmHg, R=40irpm, FC=110bpm, Saturação 

oxigênio: 85%, HCO3-=25; pH=7,31; PCO2=60mmHg. 

C) Cianose de extremidades. SSVV: R=40irpm, Saturação oxigênio: 85%, HCO3-=25; 

pH=7,31; PCO2=60mmHg. 

D) AP=estertores em ápices bilaterais, Cianose de extermidades. SSVV: R=40irpm, 

Saturação oxigênio: 85%, HCO3-=25; pH=7,31; PCO2=60mmHg. 

 

11- Em relação à duração do conceito diagnóstico (tempo), marque a alternativa correta: 

A) Um diagnóstico de enfermagem pode ser considerado como agudo quando tem 

duração de menos de seis meses. Exemplo: Confusão aguda, Dor aguda. 

B) Um diagnóstico de enfermagem pode ser considerado crônico quando tem duração de 

mais de seis meses. Exemplo: Risco de baixa autoestima crônica, Risco de autoestima 

situacional, Baixa autoestima crônica. 
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C) Um diagnóstico de enfermagem pode ser considerado crônico quando tem duração de 

mais de um ano. Exemplo: Síndrome do pós trauma; Tristeza crônica, Dor crônica. 

D) Um diagnóstico de enfermagem pode ser considerado agudo quando tem duração de 

menos de um ano. Exemplo: Dor aguda, Confusão aguda. 

 

12- Analise os itens que devem ser observados na avaliação de um diagnóstico de 

enfermagem.  

I – Aspectos físicos, emocionais, sociais e psicológicos do indivíduo, da família ou da 

comunidade de forma holística.  

II – Apenas o diagnóstico médico, principal etiologia para inferência diagnósticos de 

enfermagem 

III – As respostas do indivíduo, da família ou da comunidade apenas à doença.  

        Quais estão corretas? 

A) Apenas a I.  

B) Apenas a II e a III.  

C) Apenas a III.  

D) Todas afirmativas. 

 

13- A.B.E., sexo masculino, 38 anos de idade, negro, casado, pensionista, analfabeto, foi 

internado com pneumonia. Refere estar mal adaptado à enfermaria, sente-se 

incomodado com o barulho e com a temperatura, pois está muito calor onde ele está 

internado. Tem se isolado dos outros pacientes e da equipe. Queixa-se de cansaço e de 

falta de energia, mesmo depois de ter dormido “bem”, e mostra-se sonolento. Exame 

físico sem alterações.SV: pressão arterial (PA) – 160x80mmHg; P – 58bpm; R – 

16irpm; ; TAX=36,4ºC. Assinale a alternativa em que a os sinais e sintomas 

apresentados são correspondentes aos títulos diagnósticos descritos. 

 A) Refere estar mal adaptado à enfermaria, sente-se incomodado com o barulho e com a   

temperatura, pois está muito calor onde ele está internado. Tem se isolado dos outros 

pacientes e da equipe. Queixa-se de cansaço e de falta de energia, mesmo depois de ter 

dormido “bem”, e mostra-se sonolento. Diagnóstico de enfermagem: Intolerância à 

atividade relacionada à dispneia aos esforços, causada por desequilíbrio entre a oferta 

e a demanda de oxigênio. 
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B) Refere estar mal adaptado à enfermaria, sente-se incomodado com o barulho e com a 

temperatura, pois está muito calor onde ele está internado. Tem se isolado dos outros 

pacientes e da equipe. Queixa-se de cansaço e de falta de energia, mesmo depois de ter 

dormido “bem”, e mostra-se sonolento. Diagnóstico de enfermagem: Conforto 

prejudicado relacionado com falta de privacidade, caracterizado por relato de sentir 

calor e relato de sentir-se desconfortável. 

C) Refere estar mal adaptado à enfermaria, sente-se incomodado com o barulho e 

com a temperatura, pois está muito calor onde ele está internado. Tem se isolado 

dos outros pacientes e da equipe. Queixa-se de cansaço e de falta de energia, 

mesmo depois de ter dormido “bem”, e mostra-se sonolento. Diagnóstico de 

enfermagem: Fadiga relacionada a barulho e à temperatura, caracterizada por 

introspecção, sonolência e falta de energia. 

D) Refere estar mal adaptado à enfermaria, sente-se incomodado com o barulho e com a 

temperatura, pois está muito calor onde ele está internado. Tem se isolado dos outros 

pacientes e da equipe. Queixa-se de cansaço e de falta de energia, mesmo depois de ter 

dormido “bem”, e mostra-se sonolento. Diagnóstico de enfermagem: Isolamento social 

relacionado ao bem estar alterado, caracterizado por projetar hostilidade. 

 

14- A elaboração de metas serve como um indicador de desempenho do serviço e  avalia se 

a medida proposta e implementada atingiu a resolução de um diagnóstico de 

enfermagem. Para isso, devemos considerar que: 

A)  O diagnóstico de enfermagem a ser resolvido no paciente deve estar registrado de 

forma completa, que conste em sua formulação as características definidoras e os 

fatores relacionados, com data e hora e assinatura e carimbo do enfermeiro, logo 

após o registro de histórico ou evolução de enfermagem. 

B)  Os diagnósticos de enfermagem, quando registrados com palavras generalizadas ou 

sem uma linguagem padronizada , não comprometem a validade do que foi avaliado.  

C) Quando há mais de um diagnóstico de enfermagem, deve-se listar quais são os 

prioritários para o paciente. Ao estabelecer as metas para a resolução de cada 

diagnóstico, é importante que se estabeleça qual diagnóstico apresenta mais facilidade 

para ser resolvido 

D)   O foco das metas de enfermagem sempre é o fator relacionado (a causa ou etiologia do 
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diagnóstico de enfermagem). Por isso, as características definidoras podem ser 

suprimidas ao se descrever o diagnóstico de enfermagem no registro. 

 

 15- L.C.P., 46 anos, sexo masculino, casado, três filhos, foi atendido no ambulatório de 

insuficiência cardíaca após faltar 2 consultas. Na entrevista, informou fazer 

acompanhamento ambulatorial e que estava usando Lasix, Digoxina, Ancoron e 

Capoten. Não sabia para que serviam essas medicações. Referiu também ter sido 

orientado para ingerir no máximo 800 ml de líquidos por dia, a fazer repouso e a usar 

pouco sal na alimentação. Acreditava que a água é essencial para a vida e por isso não 

seguia a recomendação de restrição. Fazia o repouso porque sentia muita falta de ar 

quando fazia qualquer atividade e seguia a recomendação de usar pouco sal. Informou 

urinar 2 ou 3 vezes por dia em pequenas quantidades e que no último mês ganhou 3 

Kg apesar de não ter modificado sua alimentação. Ao exame físico:FR= 38mov/min; 

respiração superficial e rítmica; presença de estertores em bases pulmonares; 

intolerância ao decúbito horizontal; FC=98 bat/min; pulso arrítmico, estase jugular à 

45 graus; T (axilar)=36 graus Celsius; PA=100/60 mmHg; edema intenso de 

extremidades inferiores; palidez cutânea; diminuição da massa muscular do membro 

superior esquerdo e unhas dos pés compridas e sujas. Foi internado para compensação 

do quadro clínico.  

Assinale a alternativa em que as etiologias apresentadas são correspondentes aos 

títulos diagnósticos descritos e que representam a causa da descompensação do 

quadro clínico do paciente. 

A) FR= 38mov/min; respiração superficial e rítmica; presença de estertores em bases 

pulmonares/ Diagnóstico de enfermagem: ventilação espontânea prejudicada, 

relacionado à fadiga da musculatura ventilatória, caracterizado por dispneia. 

B)  Respiração superficial, pulso arrítmico, estase jugular a 45 graus./ Diagnóstico de 

enfermagem: Débito cardíaco diminuído, relacionado à pós-carga e ritmo alterados, 

caracterizado por dispneia e turgência da veia jugular e B3. 

C)  Edema intenso de extremidades inferiores./Diagnóstico de enfermagem: Volume de 

líquidos excessivo, relacionado a ingesta excessiva de líquidos, caracterizado por 

edema. 

D)  Não sabia para que serviam essas medicações. Acreditava que a água é essencial 
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para a vida e por isso não seguia a recomendação de restrição. /Diagnóstico de 

enfermagem relacionado a conhecimento diferente relacionado ao 

comportamento do regime de tratamento, caracterizado por testes objetivos que 

fornecem evidências na falha de aderência (medidas fisiológicas) 

 

16- Paciente PPA, 43 anos, deu entrada na unidade de urologia, apresentando dor ao urinar, 

com aumento da frequência do número de micções em pequeno volume. Durante o 

exame físico do aparelho genitourinário, o paciente apresentou sinal de Giordano 

positivo. Marque a opção em que o título do diagnóstico foi formulado corretamente, de 

acordo com o caso clínico. 

A) Risco de perfusão renal ineficaz, relacionada a glomerulonefrite. 

B) Risco de desequilíbrio do volume de líquidos, relacionado à diminuição da micção 

C) Eliminação urinária prejudicada relacionada à disúria e frequência urinária, 

relacionada à infecção do trato urinário 

D) Risco de infecção, relacionado a deficiência de líquidos. 

 

17- Paciente JJA deu entrada na unidade de clínica médica relatando cansaço, falta de ar e 

tosse secretiva. Ao exame físico do aparelho respiratório, ausculta respiratória com 

presença de roncos em base E, tosse ineficaz e mudanças no ritmo respiratório. 

Marque a opção com o título do diagnóstico de enfermagem correto. 

A)   Desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionado à secreções retidas, 

caracterizado por dispneia e ruídos adventícios respiratórios. 

B)  Ventilação espontânea prejudicada, relacionado a fadiga da musculatura respiratória,   

caracterizado por dispneia. 

C) Troca de gases prejudicada , relacionado a mudanças na relação ventilação/perfusão, 

caracterizado por dispneia. 

D) Padrão respiratório ineficaz., relacionado a fadiga da musculatura respiratória, 

caracterizado por dispneia e alterações na profundidade respiratória. 

 

18- M.R.L, 26 anos, solteira, Gesta II Para 0, grávida de 25 semanas.  Compareceu à 

consulta de enfermagem encaminhada pelo endocrinologista, após confirmar 

diagnóstico de Diabetes Mellitus através dos exames de rotina no pré-natal. Iniciou o 
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tratamento com dieta, mas como não consegue segui-la, foi prescrita a terapia com 

insulina NPH U-100 (16 pela manhã e 8 á noite). Diz ser esquecida e que,portanto, não 

lembra de aplicar alguns horários do hormônio e quando isso acontece ela aplica no 

próximo horário uma dose maior para compensar o que esqueceu. Queixa-se de “um 

inchaço” no local onde aplica a insulina, segundo a mesma, sempre na parte interna da 

coxa direita. Ao exame físico, pele ressecada, condições de higiene satisfatórias e 

preservada a sensibilidade dos membros inferiores quando realizado o teste de 

monofilamento. Glicemia capilar: 100 mg/dl. PA: 140x90 mmHg. 

As intervenções de enfermagem devem atingir os seguintes problemas/títulos 

diagnóstico apresentados pela paciente: 

A) Iniciou o tratamento com dieta, mas como não consegue segui-la, foi prescrita a terapia 

com insulina NPH U-100 (16 pela manhã e 8 á noite) / Risco de glicemia instável 

relacionado à falta do controle do diabetes 

B)  Diz ser esquecida e que,portanto, não lembra de aplicar alguns horários do 

hormônio e quando isso acontece ela aplica no próximo horário uma dose maior 

para compensar o que esqueceu / Risco de glicemia instável relacionado à falta de 

adesão para o controle do diabetes 

C) Queixa-se de “um inchaço” no local onde aplica a insulina, segundo a mesma, sempre 

na parte interna da coxa direita / Risco de infecção, relacionado à procedimentos 

invasivos 

D) Pele ressecada / Integridade tissular prejudicada, relacionada a irritantes quimicos, 

caracterizada por tecido lesado. 

 

19- Em relação aos diagnósticos de enfermagem de risco: 

A) Uma vez identificados, não são passíveis de intervenção, pois ainda não "aconteceram" 

no paciente. 

B) Os fatores de risco são também entendidos como aumento da vulnerabilidade de 

um indivíduo, família ou comunidade. 

C) Não estão agregados à segurança do paciente. 

D) Apresentam características definidoras que são suportadas pelos fatores de risco. 

 

20- Em relação à elaboração de um diagnóstico de enfermagem: 
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A) Se for encontrado um diagnóstico de enfermagem real, devem ser citados os fatores de 

risco; se for um diagnóstico de risco, devem ser citadas as características definidoras. 

B) Normalmente, o foco do diagnóstico sempre deve priorizar o indivíduo apenas.  

C) Se esse diagnóstico for real ou de promoção da saúde, identificar suas 

características definidoras; se for de risco, identificar seus fatores de risco. 

D) Um diagnóstico de enfermagem de síndrome engloba apenas grupos de famílias ou 

comunidade.  

 

Perguntas – JERE – Domínio Intervenções de Enfermagem 

 

 

            Figura 05 JERE – Domínio intervenções de Enfermagem 

 

1- As intervenções de enfermagem incluem, EXCETO: 

A) Cuidado direto e indireto; 

B) Exclusivamente o diagnóstico do CID-10; 

C) Cuidado voltado ao indivíduo; 

D) Cuidados voltados à família e comunidade; 

E) Tratamentos iniciados anteriormente pela equipe de saúde; 

 

2- Sobre as intervenções de enfermagem direta podemos afirmar, EXCETO: 
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A) É um tratamento realizado através da interação direta com o(s) paciente(s); 

B) As intervenções de assistência direta incluem ações de enfermagem fisiológicas; 

C) Ações de “Toque das mãos”; 

D) As intervenções de assistência direta incluem ações de enfermagem psicossociais; 

E) As intervenções de enfermagem direta são os procedimentos técnicos; 

 

3- A seleção de uma intervenção de enfermagem para um paciente em particular deve 

considerar, EXCETO: 

A) Os resultados esperados do paciente; 

B) As caraterísticas do diagnóstico de enfermagem; 

C) Exequibilidade para realizar a intervenção; 

D) Aceitação do paciente e capacidade do enfermeiro; 

E) A composição da equipe multiprofissional;  

 

4- O domínio 1 “fisiológico básico”, se refere aos cuidados que dão suporte ao 

funcionamento físico e pode englobar as seguintes classes (intervenções): 

A) Controle da atividade e do exercício, controle da eliminação, apoio nutricional; 

B) Cuidados perioperatórios, controle de medicamentos e controle de pele/feridas; 

C) Terapia cognitiva e terapia comportamental; 

D) Controle nas crises e controle de riscos; 

E) Promoção da saúde da comunidade e controle de riscos da comunidade. 

 

5- Na classe “cuidados perioperatórios do domínio 2 “fisiológico complexo”, podemos 

considerar possíveis intervenções de enfermagem no intraoperatório: 

A) Planejamento da dieta, alimentação por sonda enteral e controle do peso; 

B) Posicionamento intraoperatório, assistência cirúrgico e controle de infecção; 

C) Cuidados pós-anestesia, arteterapia e preparo cirúrgico; 

D) Consulta por telefone, planejamento da dieta e controle do peso; 

E) Facilitação da autorresposabilidade e prevenção do uso de drogas. 
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6- A intervenção de enfermagem Cuidados com o repouso no leito, busca promoção do 

conforto, segurança e prevenção de complicações em pacientes incapazes de sair do 

leito através das atividades, EXCETO: 

A) Colocar a mesa de cabeceira ao alcance do paciente; 

B) Monitorar condição da pele; 

C) Monitorar a função urinária; 

D) Posicionar em alinhamento corporal correto; 

E) Monitorar o fluxo dos litros de oxigênio. 

 

7- A intervenção de enfermagem Oxigenoterapia, é definida como administração de 

oxigênio e monitoramento de sua eficácia e dentre as atividades, podemos considerar: 

A) Monitorar e manter a umidade relativa do ar entre 40% e 60%; 

B) Retirar secreções nasais, orais e traqueais, conforme apropriado; 

C) Determinar riscos à saúde do paciente, conforme apropriado; 

D) Utilizar uma comunicação adequada e clara; 

E) Monitorar a temperatura do corpo. 

 

8- Um enfermeiro estabeleceu o diagnóstico “Conhecimento deficiente associado à 

interpretação errônea de informações evidenciado por verbalização do problema”. Qual 

das atividades não se adequa a este diagnóstico: 

A) Informar data e local onde o procedimento será realizado  

B) Explicar a finalidade do procedimento/tratamento 

C) Corrigir expectativas irreais do procedimento 

D) Assegurar que o paciente receba cuidados precisos de analgesia 

E) Dar tempo para o paciente para que faça perguntas e discuta preocupações 

 

9- No centro cirúrgico, um enfermeiro estabeleceu o diagnóstico “Risco de infecção 

relacionado a procedimentos invasivos”. Qual das atividades não se adequa a este 

diagnóstico: 

A) Limitar e controlar o fluxo de pessoas 

B) Verificar a administração de antibióticos profiláticos quando adequado 

C) Verificar indicadores de esterilização 

D) Usar precauções padronizadas 
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E) Trocar curativo a intervalos apropriados 

 

10- Um diagnóstico de enfermagem comum na prática clínica é a “Integridade tissular 

prejudicada relacionado a fatores mecânicos caracterizado por tecido lesado”. Qual das 

atividades não se adequada a este diagnóstico: 

 

A) Monitorar e manter a temperatura das soluções irrigadoras 

B) Trocar curativo de acordo com a quantidade de exsudato e drenagem 

C) Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, cor, tamanho, odor 

D) Limpar lesão com solução fisiológica ou limpador não tóxico, quando necessário 

E) Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão 

 

11- Para o diagnóstico “Eliminação urinária prejudicada relacionado a múltiplas causas   

definida por retenção urinária”, informe qual das atividades não se adequa: 

A) Inserir sonda vesical conforme apropriado  

B) Monitorar a ingestão e a eliminação 

C) Monitorar o grau de distensão vesical por palpação e percussão 

D) Orientar o paciente a monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de infecção do trato 

urinária 

E) Limitar os líquidos para duas a três horas antes de dormir, conforme apropriado. 

 

12- O diagnóstico de enfermagem Dor aguda relacionado a agentes lesivos apresenta 

diversas possibilidades de atividades, exceto: 

A) Considerar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para seu alívio  

B) Investigar com o paciente fatores que aliviam/pioram a dor 

C) Usar manobra de Credé, se necessário 

D) Assegurar que o paciente receba cuidados precisos de analgesia 

E) Reduzir ou eliminar fatores que precipitam ou aumentam a experiência de dor 

 

13- Para que a implementação das intervenções de enfermagem NIC em uma instituição 

seja eficaz, é preciso estabelecer compromissos na instituição. São eles, exceto: 

A) Criar uma força tarefa de implementação 
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B) Convidar um membro da equipe de projeto da NIC para fazer uma apresentação para 

equipe 

C) Fazer com que os membros da força tarefa comecem a usar a linguagem da NIC nas 

discussões 

D) Disponibilizar materiais sobre a NIC para todos os membros da força tarefa 

E) Consultar a equipe médica e solicitar sua autorização 

 

14- A intervenção de enfermagem ‘Controle da glicemia’ é definida como prevenção e 

tratamento de níveis de glicose sanguínea acima do normal’ e pode apresentar como 

atividades, exceto: 

A) Monitorar os níveis de glicose sanguínea conforme indicação 

B) Administrar insulina conforme prescrição 

C) Determinar a capacidade para reconhecer a urgência de urinar 

D) Identificar a possível causa da hiperglicemia 

E) Facilitar a adesão ao regime alimentar e de exercícios 

 

15- A intervenção de enfermagem ‘Administração de medicamentos: endovenoso’ é 

definido como preparo e aplicação de medicamentos pela via endovenosa, são atividades 

para esta intervenção, exceto: 

A) Seguir os “cinco certos” da administração de medicamentos 

B) Monitorar o fluxo dos litros de oxigênio 

C) Observar o histórico médico e de alergias do paciente 

D) Verificar incompatibilidades com o medicamento endovenoso 

E) Observar os prazos de validade dos medicamentos e soluções 

 

16- A intervenção de enfermagem ‘Monitorar sinais vitais’ é definido como verificação e 

análise de dados cardiovasculares, respiratórios e da temperatura corporal para determinar 

e prevenir complicações, são atividades para esta intervenção, exceto: 

A) Dar privacidade e garantir sigilo 

B) Monitorar a frequência do pulso paradoxal 

C) Monitorar as bulhas cardíacas 

D) Observar as tendências e as oscilações na pressão sanguínea 
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E) Monitorar a ocorrência de cianose central e periférica 

 

17- A intervenção de enfermagem é: 

A) É qualquer tratamento, baseado no julgamento e no conhecimento clínico, que seja 

realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados dos paciente/cliente 

B) São comportamentos específicos ou ações dos enfermeiros para implementar 

intervenções 

C) Julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos 

problemas de saúde/processos vitais, reais ou potenciais 

D) Desenvolvimento de resultados padronizados para a avaliação dos cuidados de saúde 

E) O ato de passar para equipe do plantão seguinte, o que ocorreu no turno de trabalho 

 

18- Considera-se oito razões para desenvolver a NIC, dentre elas podemos considerar, 

exceto: 

A) Padronização da Nomeclatura de tratamentos de enfermagem 

B) Expansão do conhecimento de enfermagem sobre as ligações existentes entre 

diagnósticos, intervenções e resultados 

C) Desenvolvimento de Sistema de informações de Assistência de enfermagem e saúde 

D) Linguagem para comunicar a função peculiar da enfermagem 

E) Burocratizar a assistência  

 

19- A ‘verificação do carrinho de emergências’ é uma intervenção de enfermagem, 

conceituada como revisão e manutenção dos conteúdos de um carrinho de emergência a 

intervalo de tempos estabelecidos, são atividades, exceto: 

A) Limpar o equipamento quando necessário 

B) Localizar toso equipamento e os suprimentos e os suprimentos  

C) Organizar todo material/medicação em ordem alfabética 

D) Repor suprimentos e equipamentos em falta ou com prazo de validade vencidos 

E) Documentar a verificação do carrinho, conforme o protocolo da instituição 

 

20- Na intervenção ‘cuidados com o dreno torácico’, consideramos atividades, exceto: 

A) Monitorar o surgimento de sinais e sintomas de pneumotórax 
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B) Observar o aparecimento de sinas de infecção 

C) Lavar ao redor da inserção da sonda com água e sabão 

D) Monitorar a crepitação em torno do local da sonda torácica 

D) Firmar muito bem a sonda 

 

Perguntas – JERE – Domínio Resultados de Enfermagem. 

 

 

         Figura 06 JERE – Domínio resultados de Enfermagem 

 

1- Com relação aos registros dos resultados de enfermagem, marque a afirmativa correta: 

A) Devem ser baseados nos diagnósticos de enfermagem/metas de enfermagem; 

B) Devem ser baseados nas intervenções de enfermagem; 

C) Devem ser baseados nos fatores relacionados e de risco dos diagnósticos de 

enfermagem; 

D) Só devem ser registrados em caso de permanência do paciente no hospital por mais de 

72 horas; 

E) Só devem ser registrados em caso de diagnósticos reais.  
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2- Marque a alternativa que apresenta o registro de enfermagem parcial sobre os resultados 

de enfermagem. 

A) São realizados registros de enfermagem a cada 24 horas; 

B) São realizados registros de enfermagem de esporádicos ultrapassando o período de 48 

horas; 

C) Não existem registros de enfermagem sobre a melhora ou piora do diagnóstico de 

enfermagem; 

D) São realizados registros a cada 7 dias de internação;  

E) Apenas existe registro do histórico.  

 

3- Sobre RESULTADOS DE ENFERMAGEM, escolha a alternativa INCORRETA: 

A) A melhor maneira de mensurar um resultado de enfermagem é através de ESCALAS 

DE MEDIDAS; 

B) Pela NOC, um resultado de enfermagem apresenta um título, uma definição, uma escala 

de medidas do tipo likert (pré determinada pela classificação) e indicadores; 

C) O uso de escalas e questionários validados ajudam o enfermeiro a mensurar resultados 

da NOC 

D) Ao usar a NOC, enfermeiros não devem usar outras escalas de medidas; 

E) O próprio diagnóstico de enfermagem serve como base para avaliação do resultado de 

enfermagem.  

 

4- A frequência dos registros de enfermagem (descritos com ou sem linguagem 

padronizada) deve ser no mínimo de: 

A) 12 em 12 horas 

B) 6 em 6 horas 

C) 24 em 24 horas 

D) Um a cada 7 dias 

E) Só é necessário registrar se o paciente apresentar queixas.  

 

5- Os resultados de enfermagem são registros da evolução do paciente durante a 

hospitalização. Por isso, devem destacar mudanças críticas de diagnósticos de 

enfermagem. Diante dessa afirmação, marque a opção correta. 
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A) Os registros de enfermagem devem estar descritos turno a turno ou pelo menos 

um a cada 24h; 

B) Os registros de enfermagem devem estar descritos turno a turno ou pelo menos um a 

cada 48h; 

C) Os registros de enfermagem devem estar descritos turno a turno ou pelo menos um a 

cada 36h; 

D) Os registros de enfermagem devem estar descritos de hora em hora; 

E) Nenhuma das respostas anteriores 

 

6- O registro de admissão do paciente V.B.N. apresentava como diagnóstico de 

enfermagem: Dor aguda relacionada a ..... caracterizada por....... O enfermeiro Carlos, 

assumiu o plantão do turno seguinte. Qual alternativa representa o registro 

INCORRETO na ausência do uso de sistemas de linguagens padronizadas (SLP): 

A) O enfermeiro Carlos deve reiniciar o registro de enfermagem independente dos 

registros de enfermagem anteriores e elaborar novos diagnósticos de acordo com o 

quadro atual do paciente 

B) O enfermeiro Carlos faz a entrevista e exame físico e descreve o diagnóstico 

previamente elaborado pelo enfermeiro da admissão informando se houve melhora, 

piora ou se o mesmo se mantém.  

C) O enfermeiro Carlos utiliza uma escala de avaliação da dor e descreve as informações 

encontradas no prontuário a cada modificação da mesma; 

D) O enfermeiro Carlos completa as informações referentes ao diagnóstico elaborado no 

turno anterior e acrescenta novos diagnósticos se necessário;  

E) Nenhuma das respostas anteriores 

 

7- Com relação aos resultados de enfermagem, marque a alternativa CORRETA:  

A)  No século XXI há uma necessidade de Sistemas de Linguagens Padronizadas (SLP) e 

do desenvolvimento de uma base de dados em Enfermagem para a realização de 

pesquisas de eficiência; 

B) Os responsáveis pelas decisões governamentais ignorarão uma disciplina incapaz de 

oferecer dados de apoio à sua eficiência; 

C) Os resultados de enfermagem do paciente proporcionam um dos elementos dos dados 
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para o   NMDS (Conjunto Mínimo de Dados de Administração da Enfermagem); 

D) O desenvolvimento e o uso dos dados oferece aos enfermeiros informações necessárias 

para a determinação da eficiência da prática de enfermagem;  

E) Todas as respostas estão corretas 

 

8- Por que os resultados de enfermagem não são enunciados como metas? 

A) Os resultados são desenvolvidos como conceitos variáveis de modo que o estado em 

nível do paciente, da família e da comunidade, como resposta às intervenções de 

enfermagem, possa ser documentado e monitorado ao longo do tempo e em 

diferentes cenários para posterior comparação; 

B) Metas e resultados de enfermagem são a mesma coisa; 

C) Os resultados de enfermagem descrevem um estado, comportamento ou percepção     

definida e imutável; 

D) Há necessidade de mais pesquisas para uma resposta definitiva a esta pergunta; 

E) Nenhuma das respostas acima. 

 

9- Qual afirmativa representa melhor a relação existente entre metas e resultados? 

A) Os resultados variam conforme o tempo e cenário, enquanto as metas, indicam apenas   

enunciados; 

B) Resultados variáveis produzem mais informações do que a de uma meta ter sido 

atingida ou não; 

C) Para fins clínicos e de pesquisa, dados do tipo “ou/ou” oferecem uma quantidade muito 

limitada de informações, refreando a capacidade dos enfermeiros de avaliar, 

adequadamente, a eficiência de suas intervenções; 

D) Se as metas não são atingidas, é importante saber se algum progresso ou o quanto 

piorou o estado do resultado; 

E) Todas as respostas expressam uma relação coerente entre metas e resultados. 

 

10- Com relação a elaboração dos resultados no registro de enfermagem, marque a 

afirmativa correta: 

A) Os resultados e os diagnósticos de enfermagem devem ser registrados de maneira a 



 

 

105 

 

estabelecer uma relação;  

B) Os resultados não precisam ter relação com os diagnósticos de enfermagem;  

C) Os resultados de enfermagem devem ter relação com as intervenções planejadas; 

D) Os resultados de enfermagem devem ser coerentes com os diagnósticos e/ou problemas 

de enfermagem apresentados; 

E) As questões A, C e D estão corretas.  

 

11- O resultado de enfermagem indica: 

                        A)  melhora dos sintomas do paciente; 

                        B)  melhora do conhecimento do paciente; 

                        C)  melhora das estratégias de enfrentamento do paciente; 

                        D)  melhora das habilidades de autocuidado 

 

       12-  O resultado de enfermagem devem ser registrado (observável/medido): 

A) De acordo com Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC); 

B) Em linguagem não padronizada, caso a instituição não tenha implementado a NOC, 

mas  deve ser medida (ausente, aumentado, diminuído, mantido) 

C) Deve ser descrito o enunciado do resultado e pode também usar escalas de medidas 

validadas; 

D) O uso de escalas de medidas oferece suporte para avaliação dos resultados de 

enfermagem; 

E) Todas as respostas estão corretas. 

 

13- Os resultados de enfermagem servem como base para avaliar as intervenções de 

enfermagem implementadas. Para que seja possível esta avaliação, a opção que traz 

maior possibilidade de verificação ao longo do tempo é: 

A) O resultado de enfermagem é registrado e mensurado de acordo com NOC; 

B) O resultado de enfermagem precisa ser observado a cada plantão; 

C) O resultado de enfermagem precisa ser registrado com o título/meta; 

D) Não existem classificações para mensurar resultados de enfermagem 

E) Todas as respostas estão corretas. 
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14-Leia o caso clínico abaixo e responda a alternativa que melhor representa o registro de 

resultados de enfermagem ao longo do tempo: 

    TGD, 56 anos, sexo masculino, encontra-se internado na Enfermaria de Cardiologia e 

tem diagóstico de enfermagem débito cardíaco diminuído relacionado a pós-carga 

alterada caracterizado por distensão de veia jugular e edema. 

A) Data: 24/10/2016 - resultado de enfermagem: eficácia da bomba cardíaca: indicadores 

distensão de veia jugular (2/5); edema (1/5). Data: 26/10/2016 – débito cardíaco 

diminuído diminuído relacionado a pós-carga alterada caracterizado por distensão de 

veia jugular e edema (ausente) 

B) Data: 24/10/2016 – débito cardíaco diminuído relacionado a pós-carga alterada 

caracterizado por distensão de veia jugular e edema (aumentado); Data: 26/10/2016 – 

débito cardíaco diminuído relacionado a pós-carga alterada caracterizado por distensão 

de veia jugular e edema (ausente) 

C) Data: 24/10/2016 - resultado de enfermagem: eficácia da bomba cardíaca: 

indicadores distensão de veia jugular (2/5); edema (1/5). Data: 26/10/2016 – 

resultado de enfermagem: eficácia da bomba cardíaca: indicadores distensão de 

veia jugular (3/5); edema (3/5) 

D) Meta/Resultado de Enfermagem: eficácia da bomba cardíaca  

E) Nenhuma das respostas anteriores 

 

15-Leia o caso clínico abaixo e responda a alternativa que melhor representa o registro de 

resultados de enfermagem com linguagem não padronizada: 

     TSS, 45 anos, sexo masculino, encontra-se internado na Enfermaria de Cardiologia e 

tem diagóstico de enfermagem volume de líquidos excessivo relacionado relacionado a 

mecanismos reguladores comprometidos caracterizado por ascite e hepatomegalia 

A) Data: 25/08/2015 - Diagnóstico de Enfermagem: volume de líquidos excessivo 

relacionado relacionado a mecanismos reguladores comprometidos caracterizado 

por ascite e hepatomegalia. Data: 26/08/2015 - Diagnóstico de Enfermagem: 

volume de líquidos excessivo relacionado relacionado a mecanismos reguladores 

comprometidos caracterizado por ascite e hepatomegalia (mantido) 
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B) Data: 25/08/2015 - Diagnóstico de Enfermagem: volume de líquidos excessivo 

relacionado relacionado a mecanismos reguladores comprometidos caracterizado por 

ascite e hepatomegalia. Data: 26/08/2015 - Diagnóstico de Enfermagem: débito 

cardíaco diminuído diminuído relacionado a pós-carga alterada caracterizado por 

distensão de veia jugular e edema; volume de líquidos excessivo relacionado 

relacionado a mecanismos reguladores comprometidos caracterizado por ascite e 

hepatomegalia. 

C) Em linguagem não padronizada não é necessário registrar resultados de enfermagem; 

D) Não é possível realizar registros de resultados de enfermagem sem linguagem 

padronizada; 

E) As alternativas A e B estão corretas.  

 

16-Leia o caso clínico abaixo e responda a alternativa que melhor representa o registro de 

resultados de enfermagem pela NOC: 

JCT, 65 anos, sexo feminino, encontra-se internado na Enfermaria Cirúrgica e tem 

diagnóstico de enfermagem dor aguda relacionada a agentes lesivos caracterizado por 

relato verbal. 

A) Resultado de enfermagem: Nível da dor – indicador – queixa álgica/relato de dor – 

base para avaliação escala de intensidade (0-10), às 14:00 – Intensidade 5/10 – 

NOC- 3/5; 

B) Avaliar somente pela escala de intensidade é o suficiente;  

C) Diagnóstico de enfermagem: dor aguda relacionada a agentes lesivos caracterizado por 

relato verbal (presente); 

D) Meta de enfermagem: Ausência de dor; 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

17- Resultado de enfermagem representa que letra no registro SOAPIAR: 

A) R 

B) O 

C)  I 

D) A 

E) S 
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18- Quando deve ser mensurado o resultado de enfermagem: 

A) Antes e após a intervenção; 

B) Após a identificação do diagnóstico de enfermagem se elabora o resultado de 

enfermagem, define os indicadores e mensura; 

C) Após a identificação do diagnóstico de enfermagem; 

D) Depende do diagnóstico de enfermagem, mas de uma forma geral, o enfermeiro 

avalia antes de intervir e após a expectativa de alteração dos indicadores do 

resultado de enfermagem; 

E) Todas as respostas estão corretas. 

 

19- Os resultados de enfermagem referentes a diagnósticos de risco indicam: 

A) Avaliação periódica do controle de riscos; 

B)    A presença do diagnóstico de enfermagem; 

C) Não são mensurados resultados de enfermagem de diagnósticos de risco; 

D) Controle de qualidade assistencial; 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

20- O registro de resultados de enfermagem possibilita: 

A) A realização de intervenções de enfermagem; 

B) O controle de diagnósticos de enfermagem; 

C) A avaliação da entrevista e do exame físico; 

D) A segurança do paciente e qualidade da assistência; 

E) O controle dos médicos sob suas prescrições.  
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