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RESUMO

LOPES, Rafael Oliveira Pitta. Tecnologia educacional para o ensino de
diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem
em casos clínicos. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2016. Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Gomes Brandão.

O objetivo do estudo é o de desenvolver uma tecnologia educacional
que integre os domínios teórico e metodológico no ensino dos diagnósticos de
enfermagem em casos clínicos, tendo as teorias de enfermagem por
sustentação.

Para

tanto,

seguiu-se

quatro

etapas,

sendo:

etapa

de

determinação da questão central da tecnologia; etapa de determinação dos
conceitos chaves da questão central; etapa dos procedimentos para a seleção,
organização e análise dos conteúdos de base; e etapa dos procedimentos que
auxiliaram na elaboração, explanação e esquematização da tecnologia
educacional. Como resultado foi determinado os elementos constitutivos do
domínio conceitual como: metaparadigamas da enfermagem; filosofias de
enfermagem; teoria de enfermagem; componentes da teoria; domínios da
classificação taxonômica de enfermagem. A determinação dos elementos
constitutivos do domínio metodológico foi: coleta de dados inicial; análise inicial
dos dados; agrupamento de informações/identificando padrões; hipótese
diagnóstica; coleta de dados aprofundada; análise final dos dados; clarificação
taxonômica; determinação diagnóstica; validação diagnóstica; e priorização
diagnóstica. Espera-se que a tecnologia educacional sirva como um
instrumento direcionador para o ensino dos diagnósticos de enfermagem
sustentados pelas teorias de enfermagem.

Palavras chaves: Diagnóstico de Enfermagem, Teoria de Enfermagem,
Ensino, Aprendizagem.

ABSTRACT

LOPES, Rafael Oliveira Pitta. Tecnologia educacional para o ensino de
diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem
em casos clínicos. Rio de Janeiro, 2016. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2016. Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Gomes Brandão.

The aim of this work is to develop an educational technology that connect
theoretical and methodology domains about teaching nursing diagnosis in
clinical cases, sustained by nursing theories. However, four steps were
followed: main question about the technology; key concepts of main question;
procedures to selection, organization and analyses of the bases contents;
procedures were helped in the elaboration, explanation and the structure of the
educational technology. As a result it was determined the elements of the
conceptual

domain,

for

example:

nursing

methalparadigms,

nursing

philosophies, nursing theories, parts of theory and nursing taxonomic domains.
The determination parts of the methodological domain was: initial datas collect;
initial datas analysis; putting information/identifying the patterns; diagnosis
hypothesis; a deep data collect; final analysis data; taxonomic clarification;
diagnosis determination; diagnosis validation and priority diagnosis. It expects
that this educational technology can be useful as an instrument to teaching
nursing diagnosis supported by nursing theories.
Keywords: Nursing Diagnosis, Nursing Theories, Teaching, Learnig.
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Capítulo I
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA, QUESTÃO E OBJETIVOS DE
PESQUISA
A primeira premissa desse estudo é a provável existência de uma dissonância
entre a teoria de enfermagem que deveria ser a orientadora do diagnóstico de
enfermagem e a prática de diagnosticar, privilegiando-se no ensino superior em
enfermagem o aspecto da pragmática do diagnóstico. Argumenta-se que o ensino
de diagnósticos de enfermagem não tem privilegiado a articulação com conceitos,
princípios e do arcabouço teórico das teorias de enfermagem que estiveram
presentes na sua constituição no início do movimento de proposição taxonômica.
O diagnóstico de enfermagem é inicialmente mencionado por Fry na década
de 50 do século XX (SANTOS, NOBREGA, 2004); contudo, é a partir do esforço de
classificação dos diagnósticos pela North American Nursing Diagnosis (NANDA)
entre os anos 70 e 80 que o tema ganha vulto na profissão. Assim, o diagnóstico de
enfermagem nasce ligado a uma estrutura conceitual de enfermagem a partir dos
trabalhos de teóricos de enfermagem na National Conference on the Classification of
Nursing Diagnoses realizada em 1978 em St. Louis, EUA. O trabalho de proposição
da taxonomia diagnóstica da NANDA adotou nove padrões de resposta humana
tendo por base as contribuições da teorista Sister Callista Roy (MELO, 2004;
CARPENITO, 2008).
Desse modo, pode-se afirmar que na constituição da base dos diagnósticos
de enfermagem estavam presentes aspectos de princípios e filosofias da disciplina e
teorias de enfermagem.
A partir da Conferência da NANDA em 1994 verificaram-se dificuldades de
categorizar novos diagnósticos o que leva a adoção de uma nova estrutura para
categorização a partir de 1998, que foi adaptada dos Padrões Funcionais de Saúde
de Gordon, elaborando-se domínios para organização dos diagnósticos de
enfermagem (NANDA-I, 2015).
Assim, após 1998, a estrutura teórica mais abstrata dos Padrões de Resposta
Humana é substituída por uma de nível teórico mais concreto nos quais os domínios
e classes aproximam-se mais dos fenômenos, o que permitiu a redução de erros de
classificação.
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Nesse movimento de décadas houve um progressivo afastamento do caráter
explícito das teorias de enfermagem como sustentadoras do diagnóstico de
enfermagem. Um reflexo desse movimento é o usual ensino desvinculado tanto das
teorias de enfermagem como dos diagnósticos de enfermagem.
Uma vez que exista a fragilidade no ensino, isso resulta em um problema na
prática profissional, pois, os egressos e os já atuantes na área tornam-se pouco
instrumentalizados para a utilização das teorias de enfermagem como suporte para
a identificação de diagnósticos, estabelecimento de metas, intervenções e avaliação
de enfermagem.
Em 2013, a presidente da NANDA International Inc. propõe uma mudança no
processo de enfermagem em apresentação tratando do manejo de casos
empregando os diagnósticos de enfermagem na NANDA international durante o XXX
Congresso FEMAFEE (Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Enfermeria), no México. A alteração gera um “processo de enfermagem modificado”
cuja uma das etapas é denominada de “Teoria ⁄ ciência da enfermagem ⁄ conceitos
subjacentes à enfermagem” (NANDA-I, 2015, p.23).
A modificação do processo de enfermagem busca incorporar elementos
concernentes ao domínio teórico do conhecimento de enfermagem ou das
disciplinas relacionadas. Trata-se de um avanço ainda recente e que carece de
investimentos de validação e difusão, contudo, parece apontar para um retorno ao
papel de destaque que as teorias (de enfermagem) devem ter para orientar o
diagnóstico de enfermagem e os demais componentes do processo de enfermagem
que lhe são inter-relacionados.
No que concerne a teoria como um constructo, ela constitui uma forma
sistemática de percepção do mundo no intuito de compreendê-lo, tornando-se o
caminho para caracterizar um fenômeno e apontar os componentes que o
identificam (BARNUM, 1998; MCEWEN; WILLS, 2009). Este sistema de percepção e
compreensão dos fenômenos corrobora para o refinamento do olhar vinculado à
prática de enfermagem.
Em adição, o uso de teorias de enfermagem garante o respaldo dos
enfermeiros na delimitação e definição de seus papéis, na melhor percepção da
realidade e na conseguinte adequação e qualidade do desempenho profissional,
proporcionando procedimentos e cuidados mais seguros, desafiando as práticas
existentes, criando novas abordagens e remodelando a estrutura de normas e
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princípios vigentes (MOURA, PAGLIUCA, 2004; CHIN, KRAMER, 1991).
Tais aspectos para serem aplicados na prática carecem de um ensino que
adote com interesse e qualidade as teorias de enfermagem nos cursos de
graduação. Esse ensino forneceria ao estudante uma base para a assistência
desenvolvida por meio do processo de enfermagem, e também possibilitaria o
reconhecimento de “raízes científicas da profissão”. Dada sua característica de
fundamentos, sendo interessante a abordagem do tema com ênfase logo no início
da graduação, até mesmo para permitir um aprofundamento do que é a natureza da
disciplina de Enfermagem e de suas teorias, e, obviamente garantindo-se a sua
transversalidade ao longo da formação (MATOS et al., 2011).
Assim, julga-se necessário entender o ensino das teorias de enfermagem
como um continuum a ser abordado por todo curso de graduação, garantindo
conexão com os diferentes níveis de atenção a clientela, diversidade de cuidados e
cenários.
Com vistas a identificar as questões inerentes ao ensino das teorias de
enfermagem, Matos et al (2011) desenvolveu um estudo que objetivou descobrir de
que forma o ensino das teorias de enfermagem é abordado nos Cursos de
Graduação em Enfermagem de escolas de ensino superior no Estado do Paraná.
Entre os achados, podemos destacar que o tema das teorias de enfermagem nesta
região do Brasil era abordado nos 35 dos cursos de Enfermagem (100%) das
Instituições de Ensino Superior (IES).
Desse total, 11,4% tinham uma disciplina específica para as teorias de
enfermagem, tais como História e Regulamentação Profissional (36h/a) e
Metodologia da Assistência de Enfermagem (54h/a), ambas da mesma IES; teorias
de enfermagem, ministradas em duas IES com carga horária de 60 h/a e 54 h/a e
Processo de Cuidar I (72 h/a). Um dos coordenadores relatou desconhecer se existe
uma disciplina de teorias de enfermagem.
Em adição, este estudo revela que o contato que os discentes possuem com
as teorias de enfermagem dá-se no geral, de forma pontual e usualmente no início
do curso de Enfermagem. Esse fato pode resultar em dificuldade para relacionar os
conteúdos teóricos com a prática, o que interfere na compreensão do que vem a ser
uma teoria de enfermagem e suas relações com a prática clínica.
O mencionado estudo e nenhum outro acessado e que abordasse o ensino
das teorias de enfermagem no período de investigação relataram a vivência deste
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ensino correlacionando-a aos aspectos do ensino dos diagnósticos de enfermagem
ou do processo de enfermagem.
Os achados de Matos et al (2011) convergem com a assertiva de Danoso,
Maciel e Chianca (1998) que declaram que no decorrer do curso de enfermagem,
não há mais abordagens significativas sobre as teorias, causando um esquecimento
das mesmas, que pode ocasionar futuramente, na carreira profissional, uma falta da
tentativa de aplicabilidade das teorias na assistência ao cliente.
Para além das justificativas históricas, conceituais e pedagógicas da
articulação entre as teorias de enfermagem e o diagnóstico de enfermagem, há
ainda a legal normativa. O Art. 3º da Resolução COFEN 358/2009 aponta a
exigência de que todo o Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte
teórico de enfermagem que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de
diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem
alcançados. Isso obriga os educadores, em sua condição de facilitadores, a propor a
“construção de pontes” que liguem o domínio teórico ao instrumental no interesse de
uma prática plena de cuidado de enfermagem.
Logo, torna-se inequívoco a necessidade das teorias de enfermagem para a
elaboração de diagnósticos de enfermagem. Uma vez que na prática se exige que
estes elementos sejam utilizados em conjunto, se torna imprescindível buscar meios
e recursos pedagógicos para ensinar essa conexão durante a graduação para que
não se estabeleça uma separação ou o uso de um ou outro elemento de forma
independente. Assim, defende-se como segunda grande premissa desta pesquisa
que as iniciativas de construção de “pontes” entre o diagnóstico e a teoria que o
sustenta são indispensáveis a um ensino pleno do raciocínio diagnóstico.
Definindo o diagnóstico de enfermagem, a NANDA-I (2015) o apresenta como
um

“julgamento

clínico

sobre

uma

resposta

humana

a

condições

de

saúde/processos de vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo,
uma família, um grupo ou uma comunidade”. Serve de base para a escolha das
intervenções de enfermagem de modo a alcançar os resultados que são
responsabilidade do enfermeiro.
O diagnóstico de enfermagem, no ensino, é um relevante constructo, que
permite a orientação discente nas atividades a serem aprendidas, a exemplo as
necessidades dos clientes que demandam atuação de enfermagem. Portanto, é uma
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maneira de aprofundamento dos conhecimentos sobre o fazer prático, e assim, na
efetividade do exercício profissional.
A literatura tem demonstrado dificuldades na realização de um ensino de
qualidade dos diagnósticos de enfermagem (CARVALHO et al.,1996; CRUZ, 1997;
SILVA, 2001; ALMEIDA, 2002). Dentre as dificuldades e inadequações pode-se
destacar: ensino pouco estimulado, falta de conhecimento da semiologia necessária
para detectar os diagnósticos, poucos professores trabalham o assunto durante o
curso de graduação, falta de compreensão e uso da taxonomia, dificuldade de
associação entre os achados clínicos com os diagnósticos, dificuldade dos discentes
em diagnosticar utilizando um suporte teórico, falta de estímulo, entre outros.
Frente às dificuldades e inadequações no ensino, pesquisadores tem buscado
desenvolver estudos para validação/testagem/construção

de estratégias de

aprendizagem/ensino dos diagnósticos de enfermagem. De modo geral, os estudos
que apontavam as dificuldades também apontavam estratégias de diminuição destes
problemas. Dentre elas: utilização de material escrito e reiterado para aprendizagem
da semiotécnica na captação de diagnósticos, uso dos DE em todas as disciplinas
do curso de graduação, leitura de artigos científicos, educadores mais participativos
no processo de ensino, desenvolvimento de habilidades para diagnosticar, entre
outros (CARVALHO et al.,1996; CRUZ, 1997; SILVA, 2001; ALMEIDA, 2002).
Destaca-se que os mencionados estudos, ainda que tenham apontado o
problema, não tiveram propósito de desenvolver ou validar estratégias com o intuito
de minimizar a dificuldade dos discentes em diagnosticar utilizando um suporte
teórico.
Aqui, então, surge a clara evidência de uma brecha de investigação de
tecnologias capazes de minimizar o aspecto apresentado no início deste capítulo, a
saber: a provável existência de uma dissonância entre a teoria de enfermagem que
deveria ser a orientadora do diagnóstico de enfermagem e a prática de diagnosticar,
privilegiando-se no ensino superior em enfermagem o aspecto da pragmática do
diagnóstico.
Defende-se que as estratégias de ensino do diagnóstico de enfermagem a
serem adotadas por educadores e investigadas por pesquisadores de enfermagem
devem ser plurais. Isso se afirma ao reconhecer que o raciocínio diagnóstico carrega
em si aspectos da complexidade conceitual (o quê) e procedimental (como) que são

15

numerosos. Assim, o ensino-aprendizado se apresenta como fenômeno dinâmico e
complexo.
Acredita-se

que

exista

uma

desejável

diversidade

de

modelos

de

ensino/aprendizagem tanto do diagnóstico de enfermagem quanto das teorias de
enfermagem e que se configuram dentro de uma pluralidade de metodologias e
técnicas de aplicação. De certa forma isso ocorre em iniciativas do ensino baseado
em casos, com utilização de objetos virtuais de aprendizagem, sistemas de apoio a
decisão, dentre outros. Entretanto, as mencionadas tecnologias trabalham
fundamentadas no preceito do diagnóstico como fenômeno clínico (da resposta
humana, problema, necessidade), sem incorporar em sua estrutura a necessária
instrução sobre as teorias de enfermagem sustentadoras.
Esta realidade reforça e sustenta o valor de apresentar possibilidade de
redução da brecha no conhecimento e tentar propor soluções a dissonância teoriaprática.
Das áreas de conhecimento de enfermagem, cabe a Enfermagem
Fundamental, se ocupar mais intensamente dos assuntos que dão suporte/base
para o cuidado de enfermagem em sua inteireza. A ela cabe também as reflexões
acerca de concepções teóricas e de como tais concepções se harmonizam com o
uso de tecnologias. É diante desta perspectiva que o presente estudo se filie em
termos de área de conhecimento.
Está na agenda de interesse de pesquisadores e professores da área de
fundamentos de enfermagem, em especial daqueles que desenvolvem estudos na
área diagnóstica, o desenvolvimento de metodologias ou tecnologias que
proporcionem a eliminação ou redução desta brecha no ensino do diagnóstico
baseado em filosofias, modelos e teorias de enfermagem.
Retornando ao ponto central de inquietação do estudo, a realidade
apresentada propicia questionamentos, como por exemplo: como garantir que nos
cenários e serviços de enfermagem seja utilizado o processo de enfermagem
respaldado por uma ou mais teorias de enfermagem, se no ensino estas abordagens
parecem não ser claramente e estrategicamente estabelecidas?
Para fins desta pesquisa, o diagnóstico de enfermagem é tomado como um
indicador empírico, entretanto, reconhecidamente alinhado a teorias de enfermagem.
Tal perspectiva gera novas atribuições, como por exemplo, a relação entre o
raciocínio diagnóstico com as perspectivas/determinações teóricas oriundas das
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teorias de enfermagem. Então, a tarefa de identificação dos diagnósticos de
enfermagem reforça a necessidade das relações entre o teórico e prático no ensino.
Utiliza-se a perspectiva neste estudo que a filosofia1 que o cenário prático ou
grupo social acredita interfere no diagnóstico que ele encontra. Os óculos e o filtro
dos diagnosticadores estão focalizados em determinados aspectos, o que dificulta
que se observe/identifique outros diagnósticos além daqueles alinhados àquela dada
filosofia.
Então, elaborar diagnósticos ultrapassa a perspectiva focada exclusivamente
no indivíduo que vive o fenômeno. O olhar do diagnosticador também interfere e
está assentado nas filosofias, visões de mundo e teorias de enfermagem que estão
direcionando a identificação do fenômeno a ser buscado, no caso o diagnóstico de
enfermagem.
Tornar-se-ia essencial indagar-se sobre quais são as visões de mundo, as
crenças gerais, as abrangentes ou as profundas sobre a natureza do conhecimento
que o diagnosticador possui? Em seguida, se questionar sobre quais são estas
perspectivas segundo a instituição ou grupo de especialidades profissionais nas
quais os diagnosticadores atuam?
Estas questões não são aparentemente abordadas em sua inteireza no
ensino dos diagnósticos de enfermagem e/ou teorias de enfermagem. O ensino se
estabelece com os olhos direcionados no diagnóstico pelo diagnóstico, ou seja,
focalizados com o binóculo fechado para o fenômeno mais clínico e objetivo.
Dessa maneira, o aprendiz pode acreditar que para se tornar um bom
diagnosticador se faz necessário desenvolver tão somente as habilidades de
investigação do diagnóstico, retirando por completo a sua responsabilidade na
interação deste julgamento clínico com categorias mais abstratas e gerais (filosofias,
modelos e teorias) que são organizadoras dos fenômenos diagnósticos.
Novas metodologias e tecnologias podem estabelecer ligações precisas entre
os aspectos teóricos e práticos da identificação dos diagnósticos de enfermagem,
afim de que estes elementos não continuem fragilmente percebidos nos cenários de
prática como aspectos exclusivamente pragmáticos e sem a devida raiz teórica.

1 Visões do mundo, crenças gerais sobre a natureza do conhecimento e que estão implícitos em sua
produção (MOREIRA, 2003).
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Entendendo que a investigação científica contribui para produzir soluções
para problemas práticos, apresenta-se a questão de pesquisa: Quais são os
elementos constitutivos2 apropriados de uma tecnologia educacional3, que garanta a
integração dos domínios conceitual e metodológico, para o ensino dos diagnósticos
de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem em casos clínicos4?
Diante do exposto, os objetivos desse estudo são:

Objetivo geral:
Desenvolver uma tecnologia educacional que integre os domínios teórico e
metodológico no ensino dos diagnósticos de enfermagem em casos clínicos, tendo
as teorias de enfermagem por sustentação.
Objetivos específicos:
1) Propor os elementos constitutivos dos domínios conceitual e metodológico de
uma tecnologia educacional para o ensino dos diagnósticos de enfermagem
sustentados pelas teorias de enfermagem em casos clínicos;
2) Elaborar uma representação esquemática da tecnologia educacional para o
ensino dos diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de
enfermagem em casos clínicos;
3) Descrever os elementos constitutivos, procedimentos e conhecimentos
necessários para a aplicação da tecnologia educacional;
4) Apresentar um roteiro de aplicação da tecnologia educacional pelo docente.
Assim, o presente estudo elabora uma tecnologia educacional para o
julgamento diagnóstico em enfermagem dirigido pela aproximação entre o ensino
das teorias de enfermagem com o ensino dos diagnósticos de enfermagem. Para
essa aproximação e para a produção das pontes entre os domínios conceitual e
2 São os componentes que estão incorporados na estrutura da tecnologia que representam os
constructos teóricos conceituais e as etapas metodológicas a seguir na elaboração do(s)
diagnóstico(s) de enfermagem.
3 Forma sistemática de planejar, implementar e avaliar o processo total de aprendizagem e de
instrução em termos de objetivos específicos, baseados em pesquisas sobre aprendizagem humana
e comunicação, congregando recursos humanos e materiais, de modo a tornar a instrução mais
efetiva (INEP, 2016).
4 No presente estudo o caso clínico representa a descrição de um evento clínico de interesse
diagnóstico de enfermagem que é elaborado pelo docente, e utiliza implícita ou explicitamente
conteúdos dos domínios conceitual da enfermagem (metaparadigmas, filosofias, teorias e seus
componentes e domínios de classificação diagnóstica) e do domínio metodológico (procedimentos de
elaboração do diagnóstico de enfermagem).
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metodológico, foi adotado como base o Diagrama V segundo a proposição de
Moreira (2003).
O vê epistemológico de Gowin ou Diagrama V é um instrumento heurístico
proposto, originalmente, por D.B. Gowin, para a análise do processo de produção de
conhecimento, ou seja, análise das partes desse processo e a maneira como se
relacionam ou para "desempacotar" conhecimentos documentados em artigos de
pesquisa, livros, ensaios, etc (MOREIRA, 2007). Por conta disto também é
denominado de Vê epistemológico, Vê do conhecimento, Vê heurístico ou, ainda, Vê
de Gowin.
Nesta

pesquisa,

construiu-se

o

Diagrama

V

como

um

suporte

esquemático/teórico para o ensino dos diagnósticos de enfermagem baseados em
teorias de enfermagem, pois, este contempla os elementos necessários para a
aproximação dos domínios conceitual e metodológico na realização dos diagnósticos
de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem submetidos a casos
clínicos. Contribui para a redução da dissociação entre a teoria e a prática no ensino
dos diagnósticos de enfermagem e das teorias de enfermagem, além da não
associação das teorias de enfermagem com os diagnósticos no ensino de
enfermagem.
A tecnologia educacional foi construída tendo por base a perspectiva do
ensino5 dos diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem,
ou seja, a construção se deu predominantemente na ótica do educador. Apesar de
reconhecer que poderiam ter sido utilizadas como base as teorias da aprendizagem,
optou-se por utilizar o conhecimento disponível e consagrado na literatura de
enfermagem acerca do ensino dos diagnósticos.
Entende-se que a aplicação dessa tecnologia, também, oportunizará aos
aprendizes a possibilidade de começar a pensar nas conexões existentes entre as
dimensões mais abstratas e das crenças, visões de mundo dos diversos cenários e
contextos acerca dos diagnósticos de enfermagem, bem como dos aspectos
metodológicos para o alcance do diagnóstico proposto no caso.
1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
A necessidade de descrever os conhecimentos fundamentais e articulados,
5 Ato de criar uma situação de aprendizagem para transmitir conhecimentos, estimular processos de
pensamento e encorajar o desenvolvimento individual (INEP, 2016).
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em especial os independentes dos saberes apropriados de outras profissões de
saúde, entra cada dia mais em pauta no corpo social da enfermagem. Supõe-se que
para dimensionar um corpo próprio de conhecimentos da Enfermagem, que
possibilite o saber cuidar, seja mais facilmente alcançada por meio do ensino da
habilidade para diagnosticar aos futuros enfermeiros (ROBAZZI et al., 1998).
Posteriormente, no início dos estudos sobre o ensino dos diagnósticos de
enfermagem no Brasil, Lopes et al. (1997) identificou que todos os alunos
participantes de sua pesquisa acreditavam que era válido estudar o diagnóstico de
enfermagem segundo a taxonomia NANDA e trouxeram como razões a
ampliação/modificação da visão sobre a assistência de enfermagem, contribuindo
diretamente para qualidade da mesma. Em adição, ao discutir o grau de dificuldade
sentido por eles na utilização do diagnóstico de enfermagem, 75% apontaram um
nível de dificuldade de até 50% e 25% dos alunos consideraram que o nível de
dificuldade foi de 50 a 75%.
Um estudo mais recente proposto por Takahashi et al. (2008) demonstrou que
em relação ao uso dos diagnósticos de enfermagem 58,5% dos enfermeiros
indicaram ter dificuldade em realizar o diagnóstico de enfermagem, sendo as
dificuldades encontradas em 39,3% na identificação das características definidoras,
34,5% no estabelecimento de categorias diagnósticas e 26,2% referiam-se aos
fatores relacionados.
No que tange as justificativas para tais dificuldades, foram apontados a
insuficiência de conhecimentos teóricos básicos e específicos sobre a taxonomia
diagnóstica, para a sua aplicação na prática, pelo fato de não ter aprendido, não
saber fazer e interpretar. Encontraram-se também depoimentos que ainda
retratavam o raciocínio diagnóstico de enfermagem em dependência do diagnóstico
médico e que as fases para realizar os diagnósticos eram difíceis de realizar.
Estes achados contribuem para a reflexão que desde o início dos estudos
sobre o ensino dos diagnósticos de enfermagem no Brasil pôde-se perceber que os
alunos e os enfermeiros acreditam na importância do seu uso, porém, já se
identificavam dificuldades. Atualmente, alguns estudos procuram verificar as
possíveis causas destas dificuldades no ensino das escolas de enfermagem em
nível superior.
Os estudos educacionais exploratórios acerca das possíveis causas e
consequências do insucesso no ensino e aprendizagem dos diagnósticos de
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enfermagem ganharam espaço na pesquisa de enfermagem, pois ao identificá-los
puderam-se elaborar metodologias eficazes no enfrentamento desta problemática.
Estas questões foram fundamentais devido à quebra de paradigma que o
diagnóstico de enfermagem proporcionava ao cuidado de enfermagem.
O diagnóstico de enfermagem representa o paradigma disciplinar de uma
profissão voltada para uma função única e independente, ampliando os aspectos a
serem abordados e se contraponto a proposta da perspectiva dependente do
processo nosológico (doença). Também amplia o foco para além dos problemas de
enfermagem como cerne da profissão, trazendo para o campo de respostas as
experiências humanas que tanto podem estar ligadas a doença ou ao processo vital
e à saúde em si. Com isso se garante que o escopo de abordagem da enfermagem
seja maior, permitindo a abordagem do ser como um todo.
Entretanto, por mais que no discurso os enfermeiros defendam a utilização do
conhecimento científico e do “ver o cliente como um todo” como princípios
norteadores de sua prática, no cotidiano assistencial a aplicação de uma
sistematização e o uso dos diagnósticos são pouco utilizados. Apesar de identificar a
importância de modelos disciplinares de enfermagem para as questões exclusivas
da profissão, muitos profissionais acabam reproduzindo o modelo biomédico, e isso,
se

reflete

diretamente

na

qualidade

do

atendimento

em

saúde

(SILVA;

MADUREIRA; TRENTINI, 2007).
Cabe atentar que a disseminação do conhecimento que dará subsídios para
uma prática assistencial de qualidade ocorre, especialmente, via educação
formadora. É função da Universidade, dentre outras, a difusão do saber com
consciência crítica e pensamento criador (LUCKESI, 1998). A utilização da
classificação de diagnósticos demanda julgamento clínico e tomada de decisão, que
precisam ser ensinados nos cursos de formação profissional, contribuindo para a
sua maior aplicabilidade na prática de assistir aos indivíduos, comunidade e
população.
Ao refletir sobre ensino do diagnóstico de enfermagem em uma perspectiva
integralizadora, ao envolver habilidade de pensamento crítico e de tomada de
decisão, o diagnosticar em enfermagem abarca, a priori, dimensões de competência
técnico-científica, ética, cultural, social, espiritual e em tecnologias da informação e
comunicação, a serem contempladas na formação do enfermeiro ao longo do curso
(ALMEIDA, 2004).
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Estes elementos ainda que representem grande avanço, parecem não ser
suficientes devendo-se pontuar a necessidade de ensinar a associar os diagnósticos
de enfermagem com as filosofias e teorias de enfermagem que direcionam o olhar
para o fenômeno a ser percebido. Sem a ponte construída entre teoria e prática o
aprendiz não desenvolve a capacidade de perceber que o seu papel como
diagnosticador é o de utilizar os constructos teóricos da enfermagem em
consonância com os aspectos metodológicos na identificação dos diagnósticos.
Ademais, nesse processo, estimula-se a participação ativa do discente,
utilização da reflexão crítica, entre outras estratégias para aquisição de habilidades
para diagnosticar. Para Lunney, a prática da reflexão como um processo de
reexame de sentimentos e comportamentos é um pré-requisito para a autoavaliação,
aspecto necessário para determinar diagnósticos de enfermagem com precisão
(NANDA-I, 2013 p.119). Brandão (1999), aponta o valor dessa reflexão como parte
da metacognição e quais contribuições o conhecimento metacognitivo e as
estratégias de seu desenvolvimento trariam para o estudante de enfermagem no ato
de diagnosticar.
Nakatani, Carvalho e Bachion (2000) e Carvalho (1997) defendem que ainda
se faça necessário o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a aquisição de
habilidades para diagnosticar.
Apesar do incremento dos números de estudos que identifiquem as
dificuldades de aprendizagem relacionadas ao aprender a diagnosticar em
enfermagem, os educadores em enfermagem ainda se preocupam com as possíveis
metodologias para o enfrentamento destas questões.
Com isso percebe-se a busca por novos referenciais e estratégias que
permitam ajudar o estudante a desenvolver seu raciocínio, tornando o futuro
profissional capaz de identificar as respostas do cliente, família e da comunidade,
orientando o cuidado para o alcance dos resultados esperados para a saúde (SILVA,
MADUREIRA, TRENTINI, 2007).
Para alcançar estes resultados o enfermeiro deve ser competente e
habilidoso na sua atividade diagnóstica, pois os diagnósticos de enfermagem
expressam as necessidades de cuidados daqueles dos quais cuida. Assim, o ensino
e a aprendizagem do processo diagnóstico assumem vital importância na formação
dos enfermeiros, cuja preocupação central e final é o indivíduo (ALMEIDA, 2004).
A compreensão do processo de raciocínio diagnóstico favorece não apenas a
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próprio enfermeiro, mas também a sociedade, que passa a desfrutar de cuidados
mais apropriados e qualificados decorrentes da identificação mais segura e precoce
das respostas do paciente (CRUZ, 2001). Portanto, estabelecer estratégias para a
resolução das dificuldades se torna fundamental para o ensino de enfermagem.
As dificuldades na aprendizagem dos diagnósticos de enfermagem foram
apontadas, por exemplo, no estudo de Silva et al. (2011). As dificuldades foram
classificadas em duas categorias, sendo estas: a primeira relacionada à deficiência
de embasamento teórico para fundamentar e desenvolver conhecimento teórico e
prático que facilite a habilidade de diagnosticar, e a segunda como o processo
mental necessário para organização e uso do conhecimento diagnóstico.
Ao pensar na deficiência de embasamento teórico, os relatos dos alunos da
pesquisa pontuam as dificuldades ao manuseio e entendimento dos manuais da
“NANDA-I” e da “Carpenito”, no que tange ao direcionamento ao diagnóstico. Outras
dificuldades se assentavam em fazer diagnósticos sem depender exclusivamente do
livro, conhecer o fenômeno e termos técnicos diagnósticos, fazer anamneses
completas, discernir rótulos diagnósticos semelhantes e processar a quantidade
excessiva de informação.
No que se refere ao processo mental necessário para a organização e uso do
conhecimento

diagnóstico

nesse

estudo,

pode-se

destacar

as

seguintes

dificuldades: dúvidas sobre o que investigar; não saber o que fazer com os dados do
paciente; não saber discernir se o diagnóstico é médico ou diagnóstico de
enfermagem; e como chegar aos diagnósticos de enfermagem.
Corroboram com esses achados diversos outros fatores citados por diversos
autores, como: o ensino de diagnóstico não é estimulado e trabalhado desde as
primeiras disciplinas do curso; existência da falta de entendimento das taxonomias
utilizadas e da própria fisiopatologia relacionada aos diagnósticos; dificuldades de
aproximação dos aspectos teóricos com o caminhar prático na identificação
diagnóstica; dificuldade dos discentes para diagnosticar com base em um referencial
da enfermagem; diferenças entre o modelo biomédico e as perspectivas dos
diagnósticos de enfermagem; uso incipiente do diagnóstico na prática durante a vida
acadêmica; desinteresse de algumas equipes, enfermeiros e docentes, que pode ter
raízes na deficiência do conhecimento e não na compreensão da dimensão que
pode representar a utilização diagnóstica para a transformação da prática de
enfermagem (CRUZ, 1997; SILVA, 2001; CARVALHO, 1996; ALMEIDA, 2004).
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Sendo assim, tem-se uma dimensão ampliada do desafio que ainda é ensinar
os diagnósticos de enfermagem na perspectiva dos fundamentos teóricos, aqui
compreendidos como teorias de enfermagem, na prática assistencial, uma vez que
já são identificadas diversas dificuldades no processo de assimilação do raciocínio
diagnóstico em enfermagem e das interações necessárias para o fazê-lo.
Em favor da identificação desta problemática realizou-se um levantamento
dos últimos cinco anos nas bases de dados LILACS, IBECS, SciELO, PubMed e
CINAHL com a seguinte questão de pesquisa: O que tem sido discutido na literatura
sobre o ensino dos diagnósticos de enfermagem em relação com o ensino das
teorias de enfermagem?
Para detecção utilizamos os descritores em saúde (DECS) e termos learning,
education, nursing, nursing diagnosis e nursing theory com o operador booleano
AND e OR, na seguinte combinação: learning OR education, nursing AND nursing
diagnosis AND nursing theory.
O critério de elegibilidade para leitura na íntegra foi: resumo e/ou título
declaram pesquisa relacionada ao ensino dos diagnósticos e enfermagem ou ao
ensino das teorias de enfermagem. Após a leitura flutuante dos títulos e resumos
foram aprovados para leitura integral os seguintes: 01 estudo na base SciELO, 02 na
PubMed e 04 na CINAHL.
Após a leitura na íntegra dos estudos, da exclusão dos repetidos nas
diferentes bases de dados e daqueles que não estavam disponíveis na íntegra o
número total de artigos que poderiam ser aprovados para a objetivo de busca foi
zero.
Os estudos que foram avaliados integralmente não abordavam o ensino dos
diagnósticos de enfermagem e das teorias de enfermagem como um contínuo ou
como tópicos que necessitam ser ensinados em associação. Estes versam sobre os
aspectos dissociáveis, ou seja, a pesquisa era sobre o ensino dos diagnósticos de
enfermagem ou o ensino das teorias de enfermagem.
Ao se apropriar do material também não foi identificado nenhum estudo que
aborde o uso ou a construção de um instrumento heurístico para o alcance dos
diagnósticos de enfermagem respeitando o domínio conceitual e metodológico,
como uma estratégia para o ensino dos diagnósticos de enfermagem.
Dessa maneira, a presente dissertação se coloca diante de enfrentamento da
lacuna de estudos que problematizem e explorem o ensino dos diagnósticos de
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enfermagem associado ao ensino das teorias de enfermagem e na construção de
um modelo diagramático como proposta de auxílio na resolução das dificuldades
apontadas por pesquisadores do ensino de enfermagem.
1.3 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
A enfermagem brasileira, tal qual a mundial, vem desenvolvendo estudos para
respaldar suas ações profissionais, em todos os diferentes contextos de sua prática,
no sentido de construir subsídios que fundamentam os conhecimentos específicos
que são necessários para o reconhecimento da Ciência de Enfermagem (ZUSE;
LARIANE; SILVA, 2010). Esta prática se concretiza no campo de conhecimento da
linguagem diagnóstica de enfermagem, uma vez que a implementação na prática
clínica do enfermeiro se estabeleceu recentemente.
No Brasil, a utilização dos diagnósticos de enfermagem passou a ser uma
exigência legal do Conselho Federal de Enfermagem desde 2002, entretanto, esta
atividade privativa do enfermeiro não tem sido observada na prática. Diversos são os
motivos que contribuem para esse quadro, sobretudo aqueles inerentes ao próprio
diagnóstico,

destacando-se as dificuldades

no processo de aprendizagem

(CARVALHO et al., 2008).
Os elementos inerentes à prática profissional, sendo estes os diagnósticos,
intervenções e resultados de enfermagem, favorecem o desenvolvimento de
conceitos que fazem parte da linguagem profissional da área e os instrumentos que
emergirem a partir do uso dessas linguagens podem contribuir no processo e no
produto do raciocínio e julgamento clínico acerca das necessidades dos indivíduos,
famílias e coletividades, diante de eventos do ciclo vital ou de problemas de saúde,
reais ou potenciais; das necessidades de cuidado e seus resultados sensíveis à
intervenção de enfermagem; e na documentação da prática profissional.
Tomando por base esses pressupostos, a relevância do presente estudo se
relaciona com a necessidade de enfrentamento no manejo do ensino acerca dos
diagnósticos de enfermagem em associação ao ensino das teorias de enfermagem,
através da construção de uma tecnologia educacional para o ensino dos
diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem em casos
clínicos.
Essa tecnologia servirá como instrumento de auxílio acadêmico a ser aplicado
pelos professores e estudantes em diversas disciplinas, principalmente no que diz
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respeito aos conteúdos abordados pela disciplina de enfermagem fundamental, na
qual os diagnósticos de enfermagem compõem um dos tópicos de relevância no
conteúdo.
O estudo também trará contribuições para o serviço de enfermagem de
diversas instituições de saúde, já que instrumentaliza os enfermeiros no que tange
ao treinamento e aquisição de habilidades para realizar os diagnósticos de
enfermagem, qualificando o cuidado direto ao cliente através do acurado
planejamento,

intervenções

e

avaliação.

Contribuindo,

portanto,

para

a

operacionalização do processo de enfermagem, uma vez que o diagnóstico de
enfermagem se determina como a sua segunda etapa.
Ao pensar na construção de conhecimento da enfermagem, a presente
dissertação poderá ampliar a discussão acerca do processo diagnóstico de
enfermagem e das teorias de enfermagem, bem como o ensino dos mesmos, ao
identificar e estabelecer relações dos assuntos apontados na literatura de
enfermagem. Favorecendo, assim, os profissionais de ensino de enfermagem, os
alunos que se deparam com o desafio de aprender a diagnosticar e os enfermeiros
que buscam o aperfeiçoamento na tarefa diagnóstica.
A construção desta tecnologia educacional também terá repercussões diretas
na prática do “fazer” diagnóstico, tornando-se uma ferramenta facilitadora da
aprendizagem. Ao capacitar os discentes e profissionais de enfermagem, resulta-se
certamente numa série de vantagens que convergem não só aos próprios
profissionais, acadêmicos e serviços, mas também ao cliente, razão principal do
trabalho de enfermagem, seja na esfera do cuidado direto, seja na esfera da
gerência dos serviços. Pois, ao contar com um profissional de enfermagem mais
apto na realização dos diagnósticos de suas respostas e necessidades espera-se
uma satisfação maior do cliente envolvido no cuidado.
Nesse sentindo, um aspecto importante refere-se ao ensinar e ao aprender o
diagnóstico de enfermagem por se tratar de um processo interpretativo e complexo
de julgamento e raciocínio clínico que envolve habilidades de pensamento crítico e
de tomada de decisão (CORREA, 2003; ALMEIDA, 2004). Sendo assim, acredita-se
que a tecnologia desenvolvida nesta dissertação pode auxiliar no incremento do
raciocínio diagnóstico de enfermagem pelos alunos, por possibilitar a visualização
dos elementos inter-relacionados dispostos em uma configuração significante, e,
assim, colaborar com o entendimento de fenômenos específicos da prática de
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enfermagem.
Ainda, ao agrupar, organizar, relacionar e julgar os elementos necessários
para alcançar o diagnóstico de enfermagem, a compreensão mais globalizante do
paciente seria facilitada o que, por sua vez, possibilitaria intervenções mais
fundamentadas. E por se tratar do uso da taxonomia, a padronização da linguagem
facilita a comunicação dos resultados obtidos, a partir do julgamento dos dados
coletados.
Em adição, os resultados do estudo contribuirão significativamente à
enfermagem fundamental e aos núcleos de pesquisa voltados a esta disciplina como
o Núcleo de Pesquisa de Fundamentos do Cuidado de Enfermagem (NUCLEARTE)
da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Também contribuirá com os grupos de estudo interessados pelo
tema como o Grupo de Estudos em Aprendizagem e Cognição (GEAC) do Núcleo
de Tecnologia Educacional em Saúde (NUTES)/UFRJ e o Grupo de Pesquisa em
Tecnologias e Concepções para a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(TECCONSAE) da UFRJ.
Por fim, o desenvolvimento de tecnologias educacionais que possam
contribuir no ensino dos diagnósticos de enfermagem, só faz ressaltar a importância
desse estudo, alicerçado na compreensão da necessidade destas pesquisas para
ampliação da construção instrumentos facilitadores do ensino do diagnóstico de
enfermagem.
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Capítulo II
DISSOCIAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA ENFERMAGEM
A enfermagem, entendida como um corpo de conhecimento e prática social
demanda ferramentas que auxiliam na formação profissional de qualidade. A
finalidade da construção dessas ferramentas é a possibilidade de que se
ultrapassem os obstáculos/desafios educacionais, disciplinares e contextuais.
A construção desses elementos possibilitam uma formação que viabilize o
reconhecimento e visibilidade da prática de enfermagem na atenção à saúde das
pessoas, famílias e coletividades.
Os desafios educacionais, disciplinares e contextuais na enfermagem são
muitos, em especial no contexto contemporâneo. Na atualidade, as inovações
tecnológicas geram novas demandas de cuidado, o aumento da expectativa de vida
em consonância com o envelhecimento da população e as novas atribuições
incumbidas aos enfermeiros na prestação de cuidados à saúde da sociedade
moderna também geram novas conformações no pensar e fazer enfermagem.
Em adição, vivemos em uma coletividade que passa por um momento de
mudanças e crises, algumas delas características do século XXI, onde o ser humano
vivencia transformações que se assentam sobre dualidades que marcam sua forma
de fazer e pensar. Por consequência disso torna-se aparente a ocorrência de uma
separação entre trabalho manual e intelectual, o distanciamento entre os que
mandam e os que executam e a consequente separação entre teoria e prática
(SOUZA, 2001).
Desta forma, o contexto social contemporâneo tem determinado a formação
de recursos humanos cada vez mais capacitados com a finalidade de encarar estes
desafios.
No Brasil, a educação, desde o final do século XX, vem alterando suas
concepções através de modificações e revoluções do conhecimento para que se
possam enfrentar os desafios da educação superior. Consequentemente têm sido
requeridas das universidades novas tecnologias de informação e comunicação nos
processos pedagógicos, crescente qualificação, novas habilidades e competências e
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articulação com a sociedade, culminando com novas demandas pessoais e
profissionais (SCHERER, SCHERER, 2007).
No que tange a movimentação entre a teoria e a prática, Ricroft-Malone
(2010) expõe que é tema complexo e considera um movimento de muitas facetas.
Além disso, tem sido utilizada uma grande variedade de terminologias, estruturas e
modelos para representar este processo (ESTABROOKS et al., 2006; GRAHAM,
TETROE, 2007; MITTON et al., 2007; SUDSAWAD, 2007; PENTLAND et al., 2011).
Etimologicamente, nascida do grego, a palavra teoria tem a acepção de
observar, contemplar, refletir. Ao passo que a palavra prática, também advinda do
grego, surgiu da palavra práxis e tem como significado: agir, ao facto de agir e,
interação inter-humana consciente (CANDAU, LELIS, 1999).
A partir de seus significados e origens percebe-se que é passível de
existência uma dissociação entre os conceitos, considerando que a existência de um
não se presume da existência do outro. Entretanto, para se chegar ao ato em si
(ação) se faz necessário uma reflexão, observação ou contemplação mesmo que
com a proficiência isso se torno inconsciente.
No campo do diagnóstico de enfermagem, a questão não parece ter sido
levantada como seria desejável. Nem mesmo há a compreensão de que possa
existir uma dissonância/lacuna dos elementos intercomunicantes e relações
constituintes.
A não compreensão reforça a perspectiva do movimento entre a teoria e a
prática como uma interface complexa e multifacetada. Por outro lado, coloca este
estudo em um caráter de certo modo original.
A natureza complexa da lacuna teoria-prática não está totalmente entendida
em contextos de ensino específicos. No entanto, havia destaque generalizado na
literatura nos anos 1980 e 1990 sobre o distanciamento do conhecimento teórico do
fazer real da prática (ALEXANDER, 1983; MILLER, 1989; GOODE, 1998).
Porquanto, é por vezes definida como uma discrepância entre o que os estudantes
de enfermagem são ensinados em sala de aula, os aspectos teóricos da
enfermagem, e o que eles vivenciam, enquanto atuantes nas áreas clínicas (JONES,
1997).
Segundo alguns autores, existe uma oposição na relação entre a teoria e a
prática. Estas diferenças devem ser apontadas para maior compreensão do
fenômeno apresentado. De acordo com Vasquez (1977):
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(...) uma contraposição entre teoria e prática que tem sua raiz no facto de que a
primeira, em si, não é prática, isto é, não se realiza, não se plasma, não produz
nenhuma mudança real. Para produzir tal mudança não basta desenvolver uma
atividade teórica; é preciso atuar praticamente. Ou seja, não se trata de pensar um
facto??, e sim de revolucioná-lo; os produtos da consciência têm que materializarse para que a transformação ideal penetre no próprio facto.

Então, segundo esta perspectiva, a atividade prática provoca uma ação sobre
o mundo, de maneira a modificá-lo, já a atividade teórica apenas modifica a
consciência do homem acerca dos fatos, as ideias sobre as coisas, mas não as
próprias coisas. Assim, são respectivamente mudanças observáveis e mudanças
abstraídas.
A relação entre teoria e prática, de acordo com Candau & Lelis (1999), pode
ser fundamentada de duas maneiras distintas: (1) a partir da perspectiva dicotômica
e (2) a partir da perspectiva de unidade. A primeira centra-se na separação e
autonomia total entre teoria e prática. Na segunda, a perspectiva da unidade, os
campos da teoria e da prática são vistos como indissociáveis, devendo caminhar
sempre juntos, complementando-se.
Recentemente, outro posicionamento foi dado por Souza (2011) que
argumenta que fazer a distinção da prática, em detrimento da teoria, significa dar
ênfase a ação “normalmente espontânea e irrefletida” e privilegiar a proposição do
conhecimento de forma isolada das condições históricas e sociais de sua produção.
Isso acabará legitimando a realidade existente, de maneira a reproduzi-la.
Em adição, o autor afirma que ao isolar a teoria da prática ou a prática da
teoria, o homem é destituído de sua capacidade de agir de forma consciente, é
impossibilitado de compreender os condicionamentos que o determinam e é privado
da possibilidade de (re) construir sua realidade.
A supervalorização também foi apontada por outros autores, como
Damasceno (1987), que explicita a vertente prática no processo formativo como a
produção de uma prática vazia, sem componentes teóricos e, por outro lado, gera
uma teoria descomprometida com a mudança, que seria realizada através da
prática.
Através do processo reflexivo pautado nas diferentes correntes de
pensamento referente ao assunto, tomamos como posição a percepção de que se
torna importante conceber teoria e prática de uma maneira única, como um
continuum, onde ocorra uma relação de dependência, de maneira que, sem a
prática, a teoria tem falhas e, sem a teoria, a prática se torna vazia.
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Sendo assim, estas relações precisam ser melhor trabalhadas e reforçadas
para que ocorra a intercomunicação dos elementos representados.
Ao pensar nessas relações e a lacuna como um fenômeno a ser percebido
pelos sujeitos envolvidos no ensino de enfermagem, um estudo desenvolvido por
Corlett (2000) teve como finalidade captar a percepção dos alunos, preceptores e
professores acerca da existência da dissonância teoria e prática.
Como resultado, os entrevistados foram capazes de separar as definições de
teoria e prática; e estes acreditavam que uma era dependente da outra. A teoria
sendo definida como os princípios e o conhecimento necessário para compreender o
'porquê' de prática.
Os resultados ainda possibilitaram perceber que os professores acreditavam
que a teoria foi aprendida em sala de aula e na área clínica, mas os alunos
firmemente colocaram que a teoria só é dada em sala de aula. Assim, conseguimos
perceber as relações dúbias no aspecto da dissociação entre os próprios “atores” do
ensino-aprendizagem.
No que diz respeito aos aspectos que podem promover a dissociação, Ajani e
Moez (2011) citou elementos que favorecem o seu surgimento, tais como: o modelo
de aprendizagem, os alunos serem usados como prestadores de serviços, a falta de
prática clínica atual entre os educadores de enfermagem, o apoio governamental, o
apoio dos órgãos sociais em enfermagem, a pesquisa em enfermagem e a falta de
oportunidades de educação contínua.
Além

disso,

pode-se

pontuar

o

distanciamento

dos

elementos

intercomunicantes do ensino da teoria e da prática. Por vezes, estas conexões ficam
exclusivamente a cargo dos estudantes sem receber o estímulo dos professores
para o exercício de reflexão na construção da ligação. Isto se torna indesejável na
perspectiva da aprendizagem, pois o aluno que ainda não desenvolveu
representações mentais concisas sobre os aspectos teóricos e práticos não
conseguirá estabelecer as relações necessárias.
Elencar estes elementos é fundamental para que se possa atuar nestes
aspectos com finalidade de minimizá-los na realidade educacional. A educação em
enfermagem é tanto teórica como prática, pois o aluno deve aplicar a teoria nas
situações práticas da parte clínica de sua educação, e como tal não deveria ser
dissonante.
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem (2001), a estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá
assegurar: as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso,
permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; e a
definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber
conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a
fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos
indispensáveis à formação do Enfermeiro.
Dessa maneira, se estabelece a necessidade de uma educação teórica e
prática integrada e de definições de estratégias que articulem o saber. Ao pensar no
objetivo pedagógico final, se deseja um aluno confiante, capaz de fazer
independentemente decisões e execução de atividades de enfermagem para com
pacientes, familiares e outros profissionais de saúde (JERLOCK et al., 2003).
Em acréscimo, não foram apenas apontadas e discutidas as causas da
dissociação, mas também suas consequências. As consequências positivas podem
ser reconhecidas nos enfermeiros com maior desenvolvimento em aspectos práticos
e teóricos, ou seja, aqueles que não vivenciam tão fortemente a lacuna. As
consequências negativas da presença da lacuna se estabelece mais comumente
através das dificuldades dos profissionais ao estabelecer relações, ou seja,
dificultando o desenvolvimento profissional.
Existem evidências que sugerem que os enfermeiros que são proficientes
em teoria são capazes de escrever os melhores planos de cuidado, discutir
fisiopatologia, tratamento racional, entre outros, no entanto, para tal eles utilizam as
teorias em consonância com a prática. Por outro lado, os enfermeiros que
apresentam fortes habilidades de prática clínica muitas vezes têm dificuldade para
racionalizar o atendimento em termos de teoria (AJANI; MOEZ, 2011).
Ao debruçar sobre as implicações, estas podem se desenvolver em diversas
dimensões. A vinculação pode estar ligada aos aspectos de formação profissional,
quando as questões se relacionam com os graduandos e seu papel dentro dos
campos clínicos das instituições de ensino; podem estar vinculadas aos recém
formados, quando se direciona as questões das dificuldades da quebra com a
perspectiva educacional e a inserção direta nas exigências do mercado; podem
relacionar-se aos aspectos de interação entre equipes em ambiente de trabalho e
todas estas refletem diretamente no tipo de cuidado que o usuário recebe.
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Dessa maneira, acredita-se na existência de uma tensão contida neste
processo. No que tange a esta tensão, foram identificados alguns aspectos, como o
apontado por Boychuk & Colin (2004) que crê na contribuição deste conflito para
marginalização dos novos enfermeiros, além de promover sentimentos de
isolamento, vulnerabilidade e incerteza. Estes aspectos influenciam diretamente na
qualidade do cuidado prestado, pois o agente de cuidado não se sente preparado
para fazê-lo, uma vez que identifica a dissociação, associado à tensão conflituosa
entre equipe, cliente e cenário.
Uma vez identificadas as possíveis causas e suas consequências, se torna
imprescindível reconhecer quais estratégias pedagógico-educacionais que já foram
desenvolvidas e avaliadas na intenção da redução da dissociação teórico-prática
ligada ao ensino-aprendizagem do diagnóstico de enfermagem. O desenvolvimento
e criação de métodos que funcionem como “pontes” entre os elementos teóricos e
práticos foram descritos e avaliados em diversos estudos na área de educação em
enfermagem.
Perceber a coerência entre os componentes teóricos e práticos da formação
inicial em enfermagem foi considerada um passo fundamental na tentativa de
criação de uma ponte entre a teoria e a prática (JERLOCK; FALK; SEVERINSSON,
2003). Esta coerência, dentro da perspectiva dos autores, implica que os alunos
percebam uma conexão entre os sujeitos de estudo e tarefas práticas de
enfermagem e se esta configura com valor essencial e representativo da
aprendizagem dos estudantes de enfermagem.
A reflexão, pensamento crítico, prática de transação dos elementos e outros
conceitos relacionados são amplamente utilizados na literatura de enfermagem e
têm sido propostos como os métodos de fazer a ponte entre a teoria e a prática, a
fim de desenvolver e articular o conhecimento tácito (CLARKE, 1986; JOHNS;
JOINER, 2002; BENNER et al., 2009).
Outra proposta de metodologia foi desenvolvida por Jerlock, Falk e
Severinsson (2003), que produziram um compilado de diretrizes educacionais como
uma ferramenta para a integração da teoria, pesquisa e prática, a fim de estimular
um meio acadêmico de ensino de enfermagem com base no conhecimento de
enfermagem, na experiência de enfermagem e habilidades práticas.
Ao pensar no papel dos educadores no enfrentamento desta questão, esperase que os mesmos mostrem a relevância dos diferentes saberes, aqui
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compreendidos, como práticos e teóricos. Dessa forma, este se torna um pivô no
processo, ao ajudar os estudantes a aplicar o conhecimento teórico nas situações
práticas, reduzindo a diferença do que é considerado ideal e o que é real no trabalho
da enfermagem (SCHERER; SCHERER, 2007)
A despeito das contribuições mencionadas pelas tecnologias anteriores, cabe
atentar que os aspectos discutidos até aqui se fixaram apenas nos elementos
teóricos, tomando como entendimento os assuntos das disciplinas ou áreas de
conhecimento e não na teoria de enfermagem em si. Faz-se necessário, portanto,
pensar em teoria não apenas como assuntos das diferentes disciplinas, mas como o
constructo representado pelas teorias de enfermagem e de outras áreas de
conhecimento. Esse entendimento é primordial, pois a prática de enfermagem
obrigatoriamente necessita do respaldo teórico, entendendo uma perspectiva
filosófica, no “que-fazer” da enfermagem.
Permeamos aqui um assunto crucial para o desenvolvimento de toda
profissão e disciplina, o uso dos constructos teórico-disciplinares nas atividades
práticas da profissão. E, talvez, seja esse o grande desafio do caminhar disciplinar
da enfermagem na atualidade. Existe uma dissonância das perspectivas abordadas
nas diferentes teorias de enfermagem sobre o “que-fazer”, o “como-fazer” e o papel
do enfermeiro com o que se tem praticado nos cenários de atuação profissional.
Esta questão vem sendo pouco discutida na literatura, pois a maioria dos
estudos que procuram explorar o fenômeno da dissociação teórico-prática considera
a teoria como os diversos assuntos e áreas de conhecimento que se ensina em sala
de aula, a qual prepara os alunos para a prática. Dessa forma, ainda é diminuído o
número de estudos que abordem a dissociação relacionada ao uso das teorias de
enfermagem na prática.
A dissociação do uso da teoria na prática pode ser avaliada tanto na
perspectiva das causas e das implicações relacionadas à visibilidade profissional e a
epistemologia. Entretanto, abordaremos aqui o que concerne aos elementos do
ensino e aprendizagem. Percebe-se essa necessidade pautada na suposição de que
se não existe um bom ensino e uma boa aprendizagem das teorias de enfermagem,
estas nunca poderão ser bases ou direcionamentos nas atividades práticas dos
futuros profissionais.
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Capítulo III
O DIAGRAMA V
O Vê Epistemológico de Gowin ou preferencialmente denominado na
literatura atual de Diagrama V foi criado no início de 1980 pelo professor de biologia
D. Bob Gowin. Ele estava preocupado com uma lacuna entre a capacidade dos seus
alunos de empreenderem experimentos de laboratório e sua consciência do que
estavam fazendo, especialmente em relação à base teórica do experimento (FOX,
2007).
Assim, o diagrama V foi originalmente proposto com duas finalidades
principais, sendo: (a) análise do processo de produção de conhecimento (ou seja,
análise das partes desse processo e a maneira como se relacionam); (b)
“desempacotador” de conhecimentos documentados em artigos de pesquisa, livros,
ensaios, entre outros (MOREIRA, 1990).
Após a sua introdução ele tem sido utilizado com sucesso em inúmeras
disciplinas e em uma variedade de níveis de ensino. Sendo, portanto, construído e
adaptado para diferentes realidades de ensino e pesquisa e com diferentes
funcionalidades para o ensino-aprendizagem.
Dentre suas funções iniciais, a condensação de informações em artigos de
pesquisa estabelece relação com o aspecto do ensino. No que diz respeito a essa
finalidade o Vê se torna um excelente resumo para o aprendiz, por contemplar cada
passo que o pesquisador fez, de onde partiu, a que conclusões ele chegou, o que
ficou em aberto e qual o valor da pesquisa. Por conta disto, é considerado um
“desempacotador” da informação contida em formas densas e diversas de
informação (MOREIRA, 2007).
Além desta finalidade podemos citar o seu uso no ensino em laboratório,
podendo ser utilizado de diversas maneiras, a exemplo: por um lado, o professor
pode fazer um desses diagramas para um experimento que o aluno irá realizar, a fim
de analisar o potencial do experimento para a aprendizagem do aluno e este, por
outro lado, ao final do experimento, ao invés de um relatório poderá construir um Vê
(MOREIRA, 2007).
Outra utilização foi proposta por Thiessen (1993) que fez uso do diagrama
dentro de um contexto de resolução de problemas matemáticos, a fim de incentivar
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os alunos do ensino secundário a serem mais reflexivos. Já McGoey (1997) usou
como um dispositivo explicativo em sua investigação sobre os problemas de
aprendizagem da química secundária dos alunos de uma escola e Roth e Bowen
(1993) também usou como um “mapa” para a aprendizagem e, além disso, como
uma ferramenta de avaliação para os estudantes de ciências nas escolas
secundárias (FOX, 2007).
Ao refletir sobre o inerente processo de desempacotamento dos conteúdos já
pontuados pela ciência, Gowin propôs um conjunto de cinco questões, objetivando
analisar esses conhecimentos documentados (FERRACIOLI, 2005; MOREIRA,
1997), sendo estas:
1. Qual(is) a(s) questão(ões)-foco ou a questão básica de pesquisa? (Qual é a
questão foco do trabalho?)
2. Quais os conceitos-chave? (Qual a estrutura conceitual; Quais os conceitoschave envolvidos no estudo?)
3. Qual(is) o(s) método(s) usados(s) para responder a(s) questão(ões)-foco? (Qual
a sequência de passos?)
4. Quais asserções de conhecimento? (Qual o conhecimento produzido? Quais os
resultados mais importantes do trabalho?)
5. Quais as asserções de valor? (Qual o valor do conhecimento produzido? Qual a
significância dos resultados encontrados?)
Então, estes elementos abordam os aspectos inerentes a questão básica para
o desempacotamento do conhecimento humano, sobre o qual os conceitos-chave e
a estrutura conceitual, os métodos, as asserções de conhecimento e asserções de
valor são fundamentais.
Segundo Moreira (2003), este conjunto de questões constituem uma maneira
mais simples, porém não tão completa, de analisar a produção de conhecimentos e
constituem-se como uma espécie de embrião do diagrama V.
Apesar de sua simplicidade, cabe atentar-se para a compreensão das cinco
perguntas apresentadas anteriormente. Sendo assim, Ferracioli (2005) buscou
explaná-los de forma clara e aqui segue essas explicações.
No que diz respeito à questão-foco ou questão básica, o autor descreve que a
mesma organiza e direciona a maneira de pensar o problema, a percepção do que
está ocorrendo, orientando as ações a serem tomadas. Ela diz respeito ao fenômeno
de interesse estudado, informando sobre o ponto central do trabalho.

36

Os conceitos-chave são conceitos envolvidos na questão básica e na
pesquisa, relativos à(s) área(s) de conhecimento, abrangida(s) na investigação.
Sendo necessário, portanto, que estes conceitos estejam ligados de modo a formar
uma Estrutura conceitual.
Os métodos são os procedimentos tomados para se chegar à resposta da
questão básica. Estes métodos incluem, entre outras atividades, planejamento de
etapas, técnicas utilizadas, amostragem, os dispositivos para a coleta de dados e o
processo de análise.
Após o desenvolvimento do método chega-se à resposta da questão básica,
que são as Asserções de Conhecimento as quais se constituem no resultado do
estudo. Uma vez obtidas as asserções de conhecimento, questiona-se a sua
utilidade, significância e importância, obtendo-se, assim, as Asserções de Valor.
Dessa maneira, alcança-se o “desempacotamento” do conhecimento já descrito na
literatura.
Ao pensar na outra finalidade do diagrama V, o da análise do processo de
produção de conhecimento (entendida como as partes desse processo e a maneira
como elas se relacionam), considera-se que a pesquisa pode ser vista como uma
estrutura de significados cujos elementos básicos são conceitos, eventos e fatos.
A investigação científica que leva à produção do conhecimento é considerada
por Gowin um processo de geração de estruturas de significados. Segundo o autor:
O processo de pesquisa pode ser visto como uma estrutura de significados.
Os elementos dessa estrutura são eventos, fatos e conceitos. O que a
pesquisa faz através de suas ações é estabelecer conexões específicas
entre um dado evento, os registros feitos deste evento, os julgamentos
factuais derivados desses registros, os conceitos que focalizam as
regularidades nos eventos e os sistemas conceituais utilizados para
interpretar esses julgamentos a fim de se chegar à explanação do evento.
Criar essa estrutura de significados em uma certa investigação é ter feito
uma pesquisa coerente. (GOWIN, 1981, apud MOREIRA, 1990)

Com a finalidade de maior detalhamento, uma representação gráfica
denominada de “V Epistemológico” também foi proposta por Gowin. Nesse estudo
iremos apresentar a esquematização e proposição segundo Moreira (1990), sendo:
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Figura 01: O V epistemológico de Gowin

Fonte: Moreira (1990)

Segundo Moreira (1990), Gowin define os componentes dessa estrutura
como:
Conceitos são sinais/símbolos que apontam regularidades em eventos, os
quais os usuários usam para pensar e dar respostas rotineiras e estáveis ao fluxo
dos eventos. Sistemas conceituais são conjuntos de conceitos logicamente ligados,
usados para descrever regularidades relacionadas. Princípios são relações
significativas entre dois ou mais conceitos.
As teorias são similares a princípios e sistemas conceituais no sentido de que
expressam relações entre conceitos, porém são mais abrangentes, mais inclusivas,
envolvendo muitos conceitos e princípios. Filosofias, por sua vez, são sistemas de
valores sobjacentes às teorias.
Os fatos podem ter sentidos distintos, porém relacionados: em um primeiro
sentido, significam registros de eventos que ocorrem naturalmente ou que o
pesquisador faz acontecer; em outro sentido, fatos são asserções, tipicamente em
forma verbal ou matemática, baseadas nos registros dos eventos e nas
transformações feitas nesses registros.
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Sob o rótulo de registros e transformações estão incluídos observações,
anotações, medidas, dados, tabelas, gráficos, estatísticas, usados em uma
investigação científica. As asserções se referem aos resultados, podendo ser de
conhecimento (relacionados ao conhecimento produzido) ou de valor (referentes ao
valor desse conhecimento).
Na ponta do “V” estão os eventos, que acontecem naturalmente ou que o
pesquisador faz acontecer a fim de realizar registros através dos quais os
fenômenos de interesse possam ser estudados e/ou os objetos selecionados para a
análise.
No centro do “V” está a questão básica, a qual, na verdade, pertence tanto ao
domínio conceitual como ao metodológico. Em termos simples, pode-se dizer que o
lado esquerdo do “V” corresponde ao pensar, enquanto o lado direito é relativo ao
fazer.
Uma estrutura mais recente, também desenvolvida por Moreira (2007),
descreve o Diagrama V. A figura 02 representa essa nova versão.
Figura 02: Diagrama V e os seus componentes

Fonte: Moreira (2007)
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Com vistas a esclarecer os aspectos constitutivos do diagrama V, o autor
Moreira (2007) declara que:
O elementos constituintes do domínio teórico-conceitual são: a) Conceito(s);
b) Princípio(s); c) Teoria(s); d) Filosofia(s). Já o domínio metodológico se constitui
por: a) Registros; b) Transformações; c) Asserções de conhecimento; d) Asserções
de valor.
O lado esquerdo do Vê se refere ao domínio teórico-conceitual do processo
de produção do conhecimento: aqui estão os conceitos, propriamente ditos, com os
quais podem ser determinados princípios e leis que, por sua vez, podem ser
organizados em teorias que têm sistemas de crenças, ou filosofias, subjacentes.
Esse lado do Vê corresponde ao "pensar".
As filosofias dizem respeito à visão do mundo, crença gerais sobre a natureza
do conhecimento e que estão implícitos em sua produção. Já a teoria é o conjunto
organizado de princípios e conceitos que guiam a produção de conhecimentos,
explicando porque eventos ou objetos exibem o que é observado. Os princípios são
enunciados de relações entre conceitos que guiam a ação explicando como se pode
esperar que eventos ou objetos se apresentem ou comportem e por fim conceitos
são regularidades percebidas em eventos ou objetos indicados por um rótulo (a
palavra conceito).
Na base do Vê estão objetos a serem estudados ou eventos que acontecem
naturalmente ou que se faz acontecer a fim de fazer registros através dos quais os
fenômenos de interesse possam ser estudados.
O lado direito do Vê corresponde ao domínio metodológico na produção de
conhecimento. Partindo dos registros dos eventos chega-se a dados, através de
transformações como atribuição de parâmetros, índices, coeficientes; os dados
sofrem

novas

transformações

metodológicas,

como

gráficos,

correlações,

categorizações, que servem de alicerce para a formulação de asserções de
conhecimento, ou seja, o conhecimento produzido em resposta à(s) questão(ões)foco.
No que diz respeito aos aspectos contidos neste lado, Moreira (2007)
caracteriza o registro como observações feitas e registradas dos eventos ou objetos
estudados (dados brutos); transformações como tabelas, gráficos, estatísticas,
correlações, categorizações e outras formas de organização dos registros feitos;
asserções de conhecimento como enunciado que respondem a questão-foco e que
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são interpretações razoáveis dos registros e das transformações metodológicas
feitas; asserções de valor como enunciado baseados nas asserções de
conhecimento que declaram o valor, a importância do conhecimento produzido.
Cabe atentar que este lado do Vê é o "fazer" diferente do outro que é o
“pensar”. Entretanto, o próprio instrumento já afirma a existência de uma
permanente interação entre os dois lados de modo que tudo o que é feito no lado
metodológico é guiado por conceitos, princípios, teorias e filosofias do lado teórico
conceitual. Consequentemente, novas asserções de conhecimento podem levar a
novos conceitos, à reformulação de conceitos já existentes ou, ocasionalmente, a
novos princípios, teorias e filosofias.
As questões-foco estão no centro do Vê porque pertencem tanto ao domínio
teórico-conceitual como ao metodológico. A questão-foco de um estudo é aquela
que não somente pergunta alguma coisa, mas também diz algo. É a questão que
identifica o fenômeno de interesse de tal forma que é provável que alguma coisa
seja construída, medida ou determinada ao respondê-la. É a pergunta que informa
sobre o ponto central de um estudo, de uma pesquisa; ela diz o que, em essência,
foi estudado, pesquisado.
Esclarecida a constituição do diagrama, cabe mencionar que este tem sido
largamente utilizado no contexto educacional de sala de aula como instrumental de
apoio ao ensino de Ciências quanto no contexto de pesquisa educacional
relacionado à educação (FERRACIOLI, 2005). No contexto de sala de aula o
diagrama tem-se revelado como uma poderosa ferramenta de auxílio aos estudantes
na organização de seus conhecimentos sobre os tópicos estudados (NOVAK;
GOWIN, 1984).
Assim, a escolha deste instrumento heurístico se assenta na finalidade da
construção do próprio, o qual, na perspectiva dos seus criadores Novak e Gowin,
podem ajudar os estudantes a entender a estrutura do conhecimento e os modos
nos

quais

os

humanos

o

produzem,

contribuindo,

portanto,

para

o

desempacotamento do conhecimento (SILVA et al., 2013).
Estes aspectos são essenciais para a escolha do diagrama, entretanto o
argumento que assinala maior aplicabilidade ao ensino dos diagnósticos de
enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem é o de se tratar de um
instrumento heurístico cuja aplicação original consiste na análise do processo de
produção do conhecimento, ou seja, a investigação científica que leva à produção de
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conhecimento onde se considera neste processo de geração as estruturas de
significados.
Então, se percebe o objetivo de dissecar o processo de investigação científica
cujo resultado é a produção do conhecimento. Ao associarmos ao fazer diagnóstico,
este muito se assemelha ao ato de investigação científica para a produção de
conhecimento no qual o instrumento trabalha, pois o ato de “pesquisar/determinar” o
diagnóstico de enfermagem envolve um sistema de significados que estarão
presentes e influenciarão os resultados/determinações da “pesquisa”, quer o
pesquisador tenha refletido sobre eles, quer não.
Acredita-se que diagnosticar em enfermagem vai além de observar o
fenômeno. Este pode se estabelecer assim como no procedimento da pesquisa,
onde se faz necessário estabelecer conexões específicas entre o registro deste
evento, os julgamentos factuais derivados do estudo desses registros, as
regularidades evidenciadas por esse julgamento e os conceitos e sistemas
conceituais para interpretar ou direcionar esses julgamentos.
Outrossim, o diagrama é interessante na medida em que mostra a produção
do conhecimento como um processo de interação entre um domínio teóricoconceitual com um domínio de natureza metodológica, dando-se tal interação com
vistas à respostas das questões formuladas envolvendo eventos ou objetos, para os
quais os domínios convergem (MOREIRA, 1997).
Os

inerentes

aspectos

deste

instrumento

heurístico

são

potenciais

auxiliadores no ensino dos diagnósticos de enfermagem sustados pelas teorias de
enfermagem submetidos a casos, em especial, ao se pensar na real dissociação do
ensino dos aspectos teóricos, filosóficos e conceituais com os aspectos
metodológicos. Assim, acredita-se que a sua utilização como suporte de base
estrututral será de fundamental importância para o enfrentamento do desafio de
ensinar o diagnóstico de enfermagem para além do diagnóstico pelo diagnóstico.
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Capítulo IV
MÉTODO
Estudo metodológico e propositivo de uma tecnologia educacional para o
ensino dos diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem
submetida a casos clínicos.
Estudos metodológicos são os estudos que se referem a elaboração de
instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto,
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado
fim (MORESI, 2003).
Os estudos metodológicos possuem como metas: as investigações dos
métodos de obtenção e organização de dados e condução de pesquisas rigorosas;
tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação de ferramentas e métodos
de pesquisa; elabora um instrumento confiável, preciso e utilizável que possa ser
empregado por outros pesquisadores e outras pessoas (POLIT; BECK, 2011).
O desenvolvimento da tecnologia educacional foi guiada por quatro etapas
(Figura 03).
Figura 03- Etapas metodológicas para desenvolvimento da tecnologia educacional.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

• Determinação
da questão
central

• Determinação
dos conceitos
chaves da
questão central

• Escolha do
material de
suporte
• Levantamento
dos conteúdos
• Análise e
interpretação dos
conteúdos
• Reconhecimento
de semelhanças,
divergências e
potenciais
elementos
constitutivos

• Elaboração de
adaptações,
inclusões,
criações e
proposição dos
elementos
constitutivos.
• Elaboração
esquemática da
tecnologia.
• Confecção do
roteiro de
aplicação

Fonte: LOPES; BRANDÃO, 2016.

Etapa 1 – Foi estabelecido como questão central para a construção da
tecnologia educacional o questionamento: Como faço o(s) diagnóstico(s) de
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enfermagem sustentado(s) por teoria(s) de enfermagem de um indivíduo, família ou
coletividade a partir dos dados de um caso clínico?
A questão central direcionou toda a construção da tecnologia.

A

representação esquemática e todas as adaptações, questionamentos e proposições
dos elementos constitutivos representam a resposta à questão central.
Etapa 2 – Foram determinados os conceitos chaves para guiar a construção,
sendo eles: o conceito de diagnóstico de enfermagem e de teoria de enfermagem.
Para diagnóstico de enfermagem foi adotada a seguinte definição: julgamento clínico
sobre resposta humana a condições de saúde/processos de vida, ou uma
vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma
comunidade (NANDA-I, 2015).
Para o conceito de teoria de enfermagem, usou-se a seguinte definição:
Uma união coerente, criativa e focalizada na enfermagem de fenômenos
derivada dedutivamente e indutivamente e que estrutura, confere significado
a, e auxilia a explicar aspectos específicos e seletivos da pesquisa e prática
de enfermagem (SILVA, 1997, pag. 120).

Os conceitos chaves estabeleceram-se como consequência da questão
central, contribuindo para o esclarecimento dos fenômenos principais e às áreas de
conhecimento abrangidas na construção da tecnologia.
Etapa 3 – Foram determinados os procedimentos para a seleção, organização
e análise dos conteúdos de base para a construção da tecnologia educacional,
sendo:
(a) escolha do material de suporte esquemático/teórico para a construção da
tecnologia educacional, sendo selecionados: (1) Pesquisa em Ensino: aspectos
metodológicos e referenciais teóricos à luz do Vê epistemológico de Gowin, autor
Moreira, M.A.(1990); (2) Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation
of nursing models and theories, segunda edição, autora FAWCETT, J. (2005); e (3)
NANDA: definições e classificação 2015-2017, da North American Nursing Diagnosis
Association International (2015).
(b) levantamento dos conteúdos concernentes: (1) ao diagrama V e suas
bases teóricas e metodológicas segundo Moreira (1990); (2) a estrutura holárquica
do conhecimento de enfermagem, conceituações e definições sobre modelos e
teorias segundo Fawcett (2005); (3) aos fundamentos do diagnóstico de
enfermagem e aos aspectos da coleta de dados e elaboração do diagnóstico de
enfermagem segundo a NANDA-International (2015).
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(c) análise e interpretação dos conteúdos contidos nos materiais de suporte
identificados na etapa anterior. Isso se fez por meio de leitura analítica com o
objetivo de determinar conceitos e definições, circunstâncias e contextos de
produção e aplicação dos conteúdos, e finalidades e justificativas de uso dos
conhecimentos contidos no conteúdo;
(d) reconhecimento e determinação das semelhanças, divergências nas
estruturas teóricas e os potenciais elementos constitutivos dentre os conteúdos
contidos nos materiais de suporte;
A seleção do material de suporte Pesquisa em Ensino: aspectos
metodológicos e referenciais teóricos à luz do Vê epistemológico de Gowin se deu
pelo reconhecimento do autor da obra como referência nacional na publicação de
obras que se utilizam do diagrama V.
A seleção do material de suporte Contemporary nursing knowledge: analysis
and evaluation of nursing models and theories, segunda edição, autora FAWCETT,
J. levou em conta o fato do mesmo ser uma referência consolidada pelo corpo social
da enfermagem nacional e internacional acerca das bases teóricas de enfermagem.
No que se refere ao material de suporte Diagnósticos de enfermagem da
NANDA: definições e classificação 2015-2017, da North American Nursing Diagnosis
Association International, a seleção se deu pelo foco de utilização da tecnologia,
sendo esta vinculada para o ensino dos diagnósticos de enfermagem presentes da
taxonomia NANDA-I.
Ainda mais, porque a proposição original da estrutura diagnóstica da
Taxonomia da NANDA foi derivada de um constructo teórico, a saber: O Homem
Unitário e, posteriormente, os padrões de respostas humanas.
Etapa 4 – Foram determinados os procedimentos que auxiliaram na
elaboração, explanação e esquematização da tecnologia educacional proposta,
sendo:
(a) elaboração das adaptações, inclusões, criações e proposições dos
elementos constitutivos da tecnologia educacional com a finalidade de responder a
questão central. Isso se fez por meio de: incorporação por similitude (comparação de
conceitos semelhantes); exclusão por inconsistência; inclusão de novos elementos
por determinação dos autores; organização por hierarquia de abstração ou por etapa
sequencial de procedimentos;
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(b) elaboração esquemática da tecnologia educacional para o ensino dos
diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem em casos
clínicos.
(c) confecção do roteiro da técnica de aplicação da tecnologia educacional.
De modo a permitir a redação das adaptações, questionamentos e
proposições dos elementos constitutivos da tecnologia educacional optou-se por
utilizar-se dos seguintes questionamentos: “O que são?” “Quais são?” “Para que
serve?” “Quais procedimentos?”.
Na redação o questionamento “o que são” foi aplicado aos elementos
constitutivos da tecnologia educacional com a finalidade de delinear e definir o tópico
tanto em âmbito geral como no da própria tecnologia.
O questionamento “quais são” tem por objetivo apresentar tipologias e
variações de um elemento constitutivo. Por exemplo, para o elemento constitutivo
metaparadigma, a tipologia inclui os conceitos metaparadigmaticos, que variam
conforme o autor de referência.
Cabe ressaltar que o questionamento “quais são” nem sempre foi aplicável a
todos os elementos constitutivos, portanto, alguns desses não foram pontuados em
sua descrição.
O questionamento “para que serve” demonstra a finalidade e importância de
uso do elemento constitutivo, tanto em âmbito geral da prática de enfermagem
quanto no uso especifico e restrito da tecnologia educacional. Por exemplo: o
elemento constitutivo hipótese diagnóstica na prática direciona os testes e exames
de confirmação, já na tecnologia sua finalidade está voltada para orientar a coleta de
dados aprofundada.
Já o questionamento “quais procedimentos” orienta como utilizar o elemento
dentro da tecnologia proposta, servindo como a etapa esclarecedora de como utilizar
a tecnologia educacional. Aqui se estabelece o passo a passo da aplicação do
elemento constitutivo na tecnologia.
A construção do roteiro seguiu três estapas, sendo elas: etapa de preparação;
etapa de aplicação; e etapa de avaliação. Cada etapa foi construída de modo a
determinar suas descrições e os procedimentos a serem seguidos pelos docentes.
No que tange aos aspectos éticos da pesquisa, este estudo não foi submetido
ao Comitê de Ética e Pesquisa, tendo em vista a não manipulação de dados
provenientes de seres humanos.
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Capítulo V
Elementos constitutivos e representação esquemática da tecnologia
educacional
No presente capítulo a tecnologia educacional é apresentada em forma
esquemática e descrita em seus elementos constitutivos, procedimentos e
conhecimentos necessários a resposta da questão de pesquisa (Figura 04). As
recomendações são voltadas especialmente ao estudante, contudo, se apresenta
quais seriam os papeís a serem desempenhados pelos docentes.
Figura 04: Tecnologia educacional para o ensino dos diagnósticos de enfermagem sustentados pelas
teorias de enfermagem em casos clínicos.

Fonte: LOPES; BRANDÃO, 2016.
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5.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DOMÍNIO CONCEITUAL
5.1.1METAPARADIGMAS DA ENFERMAGEM


O que são os metaparadigmas da enfermagem?
Os metaparadigmas são as visões das visões paradigmáticas de uma

disciplina, reconhecido como componente mais abstrato e geral da hierarquia
estrutural do conhecimento da enfermagem (FAWCETT, 2005). Representa a visão
particular da disciplina acerca das visões de mundo. Estes elementos unificam as
diferentes filosofias disciplinares.
Assim um metaparadigma é a perspectiva global que identifica os fenômenos
primários de interesse da disciplina, as globais proposições que descrevem os
conceitos e suas relações entre os mesmos e explica como ela lida com tais
fenômenos de maneira exclusiva (FAWCETT, 2005). Contribuindo na orientação da
pesquisa, prática e ensino, através da limitação das missões intelectuais e sociais da
disciplina.
Fawcett (1984) entendeu que a enfermagem teria conceitos fundamentais que
deveriam perpassar a todas as teorias da disciplina e confeririam a ela unidade.
Selecionou quatro conceitos: enfermagem, saúde, ambiente e indivíduo.


Quais são os metaparadigmas da enfermagem?
Desde a proposição de Fawcett (1984) no artigo "The Metaparadigm of

Nursing: Present Status and Future Refinements”, diversos autores têm especulado
acerca de diferentes versões dos metaparadigmas disciplinares da enfermagem. Um
exemplo é a proposição de Fawcett (1984), a qual os conceitos de metaparadigmas
da enfermagem são: indivíduo, ambiente, saúde e enfermagem.
As definições dos metaparadigmas foram referenciadas por Fawcett e por
outros autores (FAWCETT, 2005). Apesar da exemplificação da autora Fawcett,
consideramos as proposições de Wagner (1986), como proposições de maior poder
didático, portanto, selecionamos estas como exemplo base para a explicação nesta
etapa da tecnologia.
Segundo Wagner (1986), os metaparadigmas se definem como:
Indivíduo - ser composto de necessidades físicas intelectuais, bioquímicas e
psicossociais; um campo de energia humana; um ser holístico no mundo; um
sistema aberto; um todo integrado; um sistema adaptável; um ser que é maior que
soma de suas partes.

48

Ambiente - elementos externos que afetam o indivíduo; às condições internas
e externas que influenciam os organismos, aos indivíduos próximos com quem a
pessoa interage; e ao sistema aberto com limites que permitem a troca de matéria,
energia e informação entre os seres humanos.
Saúde -

capacidade de funcionar independentemente; a adaptação bem-

sucedida aos estressores da vida; a aquisição do potencial total da vida; a unidade
mente, corpo e alma.
Enfermagem -

ciência, uma arte e uma disciplina prática que envolve o

cuidado. Suas metas incluem o atendimento dos saudáveis, dos enfermos, a
assistência nas atividades de autocuidado, o auxílio aos indivíduos para atingir seu
potencial humano e a descoberta e o uso das leis da saúde da natureza. As
finalidades do cuidado de enfermagem incluem colocar o paciente nas melhores
condições para que a natureza restaure sua saúde, promover a adaptação do
indivíduo, facilitar o desenvolvimento de uma interação entre enfermeiro e paciente
em que as metas estabelecidas em conjunto são atingidas e promover a harmonia
entre o indivíduo e o ambiente.
Estes elementos podem ser definidos e exemplificados separadamente ou
estabelecendo suas relações. As proposições dos relacionamentos contribuem para
perceber dentro da abstração as conexões dos aspectos gerais da disciplina de
enfermagem.
Assim, cabe atentar para as relações entre os conceitos dos metaparadigmas,
descritos e identificados na obra de Donaldson e Crowley (1978) e Gortner (1980).
As relações entre os conceitos são:
Indivíduo e saúde - a enfermagem preocupa-se com os princípios e as leis
que comandam os processos da vida, do bem-estar e do funcionamento ideal dos
seres humanos, sadios ou enfermos.
Indivíduo e ambiente - a enfermagem preocupa-se com a padronização do
comportamento humano em interação com o ambiente nos eventos da vida normal e
em situações críticas.
Saúde e enfermagem - a enfermagem preocupa-se com a ação ou os
processos de enfermagem pelos quais são efetuadas mudanças positivas no estado
de saúde.
Indivíduo, ambiente e saúde - a enfermagem preocupa-se com a totalidade ou
a saúde dos seres humanos, reconhecendo que eles estão em interação contínua
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com seu ambiente.
Outro exemplo que demonstra a divergência de percepções sobre quais são
os conceitos que formam o metaparadigma da enfermagem é a proposição de
Meleis (1997). Segundo a autora os conceitos centrais do metaparadigma da
enfermagem são: cliente de enfermagem, transição, interação, processo de
enfermagem, terapêutica de enfermagem e saúde (FAWCETT, 2005)
A despeito da divergência existente em quais seriam os conceitos do
metaparadigma, permanece preservada a sua função de estabelecer as fronteiras
de uma dada disciplina. Seu principal propósito é o de oferecer meios de se focar
naquilo que é inerente à enfermagem e descartar o que a não é (PETERSON;
BREDOW, 2016).
Percebendo

as

diferentes

perspectivas

dos

metaparadigmas

para

enfermagem, e tendo em vista a posição não consensual e a possibilidade de uso
amplo desta tecnologia educacional, não se prescreve quais conceitos deva se
adotar. Caberá ao docente a seleção pelas tipologias de metaparadigma a
empregar.


Para que servem os metaparadigmas da enfermagem?
A caracterização e o estabelecimento de metaparadigmas disciplinares

contribui para a configuração de unidade da disciplina, pois a especificação das
proposições e dos conceitos centrais permitem a visibilidade dos interesses e dos
seus limites, contribuindo para a comunicação entre os próprios membros e entre os
membros das outras disciplinas.
O desenvolvimento prático disciplinar se torna mais claro e os profissionais
podem determinar a qual aspecto específico, dentre os conceitos mais abstratos
disciplinares, podem ser delimitados, especificados e passíveis de intervenção
disciplinar.
Então, a função dos metaparadigmas são sumarizar as missões intelectuais e
sociais da disciplina, impor limites e sinalizar o objeto central da mesma (KIM,
1989).


Quais procedimentos?
Os metaparadigmas são os elementos introdutórios para a declaração de

qual(is) visão(ões) de mundo o estudante optará e tomará como suporte para a
identificação das teorias que conduzirão na identificação dos diagnósticos de
enfermagem.
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Então, essa etapa está intrinsicamente ligada a etapa sucessora (filosofias de
enfermagem), pois os metaparadigmas como representações conceituais sobre os
fenômenos particulares da disciplina que unificam as diferentes filosofias guiarão as
descrições de quais elementos ou conceitos centrais as visões (filosofias) deverão
se debruçar.
Com isso, torna-se necessário que o docente facilite o processo de
compreensão do estudante naquilo que ele precisa compreender sobre o conceito
de metaparadigma. Além disso, cabe ampliar o conhecimento do estudante para a
compreensão das finalidades dos metaparadigmas e seu reconhecimento de que as
percepções dos conceitos metaparadigmaticos assumirão valores e visões
diferentes a depender da filosofia de enfermagem adotada.
O estudante deve fazer conexões e exercer o pensamento crítico e reflexivo
sobre quais são as suas particulares crenças no que tange aos conceitos
metaparadigmáticos. Com isso, ele poderá na etapa posterior comparar as
diferentes visões de mundo sobre estes conceitos e declarar quais são as
perspectivas mais próximas da sua.
Dessa maneira, essa conexão tem como objetivo trazer subsídios para a
conscientização de qual perspectiva teórico-filosófica mais influencia o estudante.
Assim, o objetivo é buscar a ampliação do autoconhecimento sobre quais conceitos
são centrais a disciplina e como no particular o estudante enxerga estes conceitos
em termos de valores. Com isso, melhora-se a capacidade do aprendiz de escolher
de forma ativa (e quem sabe autônoma) a teoria, conceitos e proposições a serem
aplicados no seu raciocínio diagnóstico no caso.
É relevante, portanto, que dois elementos sejam incluídos: o conhecimento da
existência de diferentes conceitos de metaparadigma e o inequívoco valor dos
mesmos, e o reconhecimento pessoal das tendências ou preferências para enxergar
a realidade influenciada por um dado conjunto de conceitos metaparadigmáticos
(tópicos evidenciados no próximo elemento constitutivo).
5.1.2. FILOSOFIAS DA ENFERMAGEM


O que são as filosofias da enfermagem?
A filosofia pode ser definida como uma afirmação ontológica que inclua as

reivindicações sobre os fenômenos de interesse central para uma disciplina, o
sujeito epistêmico sobre como os fenômenos passam a ser conhecidos, sobre as
reivindicações éticas para os valores dos membros da disciplina (FAWCETT, 2005).
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Pode ser entendida como a declaração de pressupostos fundamentais e
universais, crenças e princípios sobre a natureza do conhecimento e do pensamento
e sobre a natureza das entidades representadas no metaparadigma (REED, 1995).
Diversas filosofias foram identificadas e diversos autores contribuíram para essas
identificações, entretanto ainda não se estabeleceu dentre as existentes a
dominante dentro da enfermagem.
A pluralidade de filosofias usadas na enfermagem corroboram para a
percepção de complexidade na declaração sobre as crenças e valores sobre os
seres humanos e seu mundo. Estas procuram descobrir o conhecimento e a verdade
através da identificação do que é valioso e importante.


Quais são as filosofias da enfermagem?
Declarar as possíveis filosofias da enfermagem que dão direcionamento sobre

as crenças e valores a profissão não é uma tarefa fácil e diversos autores tem
desenvolvido classificações e definições para estas. Essa multiplicidade de visões
de mundo são reflexo da diversidade de concepções sobre os metaparadigmas e
das diferentes escolas de pensamento e filosofia.
No aspecto mais geral, são apontadas três visões de mundo: (a) a
mecanicista, (b) a organística e (c) a contextual-desenvolvimental (PETERSON;
BREDOW, 2016).
A fim de exemplificar, segundo a perspectiva de Fawcett (2005), as
reivindicações ontológicas e epistemológicas sobre a filosofia da enfermagem
refletem uma ou mais do que três diferentes visões de mundo, sendo estas: mundo
reativo, mundo interativo recíproco e mundo da ação simultânea.
Na visão de mundo reativo os humanos são biopsicossociais-espiritual que
reagem a estímulos. Nesta visão, existem relações causais entre o ambiente e o ser.
A interação muda, previsível e controladamente, à proporção que os seres humanos
sobrevivem e adaptam-se. O conhecimento é construído do objetivo e mensurável
(FAWCETT, 2005).
A visão de mundo interação recíproca garante que os indivíduos sejam vistos
como holísticos, ativos e interativos com seus ambientes, sendo portanto, humanos
totais, ou seja, as partes só fazem sentido no contexto do todo. As percepções sobre
a realidade estão pautadas na multidimensionalidade, dependentes do contexto e na
relatividade. Apoiadas no estudo dos fenômenos objetivos e subjetivos (FAWCETT,
2005).
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No que diz respeito a visão de mundo ação simultânea os seres humanos são
unitários e reconhecidos por padrões no intercâmbio rítmico com o seu ambiente,
estes mudam constantemente e evoluindo com campos auto-organizados. O
fenômeno de interesse são os conhecimentos pessoais e

reconhecimento de

padrões (FAWCETT, 2005).
Da mesma forma que os metaparadigmas as filosodias de enfermagem não
foram determinadas para a tecnologia educacional. A escolha das diferentes
filosofias deve ser feita pelo docente e a posteriori o aluno deve escolher apenas
uma delas.


Para que servem as filosofias da enfermagem?
A função da filosofia encontra-se pautada na interação e comunicação entre

os membros da disciplina no que diz respeito as crenças sobre a verdade em
relação ao fenômeno de interesse disciplinar e como estabelecer seus valores nas
suas ações e práticas.
Acredita-se no valor de reconhecimento da importância destes elementos não
apenas para os praticantes e pesquisadores da profissão, mas também para os
estudantes. Assim pode-se estabelecer um contínuo processo de aplicação,
averiguação, reformulação e criação de teorias e de direcionar na escolha das
teorias que surgiram pautadas nestas filosofias.


Quais procedimentos?
De modo a explorar suas visões particulares, para então compara-las com as

visões das filosofias de enfermagem, o aluno deve ser motivado a aplicar exercícios
que incentivem seu autoconhecimento, como por exemplo ao responder às
seguintes perguntas: como o ser humano é visto na sua própria perspectiva? Qual a
relevância da enfermagem para o indivíduo, família e/ou coletividade? Como se dá a
relação do ser humano com o ambiente? Como é pautada sua perspectiva da
realidade? O conhecimento é construído de qual maneira?
Ao encontrar as respostas a estas perguntas, o estudante obtém elementos
para fazer a necessária aproximação com as classificações propostas e, então, pode
tomar posição sobre qual delas ele deve utilizar como guia para o processo de
diagnosticar.
Aplicar-se-á uma situação exemplo pautada nas filosodias de enfermagem
propostas por Fawcett para que se entenda como a explicitação da filosofia de
enfermagem pela aplicação da tecnologia proposta pode funcionar.
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M.E., estudante de graduação em enfermagem do sexto período recebe do
docente a tarefa de identificar diagnósticos de atendimento prioritário em sua
atividade prática. Ao entrar na enfermaria e dirigindo-se a pessoa a ele designada,
verifica que pelo estado de incontinência urinária e redução da força muscular e
coordenação diminuída a opção adotada foi de manter o usuário acamado e com
fraldas. Em uma cadeira ao lado, a acompanhante aperta com força a mão de seu
familiar e mantém um olhar distante dirigido para o lado oposto ao da cena do
cuidado.
Supondo extremos de perspectivas, no caso de um estudante fortemente
influenciado pela visão reativa o que está presente na cena e pode ser objetivado
tem maior valor. É provável que seriam diagnósticos de prioridade os ligados aos
focos de autocuidado, mobilidade física, tristeza, papel de cuidador. A prioridade
seria atender o indivíduo, e este estabilizado objetivamente em suas demandas
objetiváveis, se prosseguiria para mais subjetivo, que na cena seria ligações com a
situação da acompanhante.
Por outro lado, se a perspectiva for da interação recíproca ou de
simultaneidade a cena de cuidado não é recortada. Não há como se ver as unidades
sem ver a relação entre elas ou a holos (todo) que ali existe. Não há como dissociar
demandas que são independentes; assim: ou as demandas estão na relação ou
demandas são do sistema inteiro.
Provavelmente, a investigação e conclusões diagnósticas de enfermagem
são impactadas por tais visões que o estudante adotaria. Não há uma neutralidade e
nem mesmo um vazio de visão de mundo quando se busca conhecer algo, incluso aí
está a influência que uma dada filosofia pode gerar sobre o julgamento de uma
resposta humana.
Uma vez identificado o(s) conceitos de metaparadigma(s) e a visão de mundo
(filosofias), este encontra-se preparado para participar da seleção junto ao docente
de qual seria a teoria de enfermagem mais harmonicamente relacionada aos
elementos anteriores e que poderia servir para guia-lo na identificação dos
diagnósticos de enfermagem.
Reiteramos que cabe ao docente, por ser na relação a parte com maior
preparo, orientar o estudante na seleção mais alinhada de metaparadigma, filosofia
e teoria.
5.1.3. TEORIAS DE ENFERMAGEM

54



O que são as teorias de enfermagem?
A teoria é definida como um ou mais de um conceito, relativos e específicos

que são derivados dos modelos conceituais, constituídos de proposições que
descrevem esses conceitos e suas relações entre si (FAWCETT, 2005). Estas
possuem diferentes níveis de abstração e escopo.
Na enfermagem a teoria tem sido definida como uma união coerente, criativa
e focalizada na enfermagem de fenômenos derivada dedutivamente e indutivamente
e que estrutura, confere significado a, e auxilia a explicar aspectos específicos e
seletivos da pesquisa e prática de enfermagem (SILVA, 1997).
As narrativas oriundas das teorias acompanham o modelo conceitual e
proporcionam a descrição detalhada de todos componentes do modelo além de
resumir os relacionamentos na forma de proposições. Estas podem ser classificadas
de acordo com o seu nível de abstração e alcance, de acordo com seus paradigmas,
baseadas nos seus domínios dentro da enfermagem, entre outros.
Segundo Fawcett (2005) quanto maior o nível de abstração e o escopo de
alcance da teoria, menos específica essa se caracteriza e a possibilidade de testá-la
na realidade se reduz. Teorias nomeadas como grandes teorias possuem altos
níveis de abstração e generalização. As teorias que são mais concretas e narram
situações mais específicas são denominadas de teorias de médio alcance.
A relação de denominação se configura seguindo o nível de abstração do
maior para o menor, então, sendo caracterizado os modelos conceituais como o
maior nível de abstração, seguido das grandes teorias e por último as teorias de
médio alcance.
As teorias identificam determinados padrões para a prática de enfermagem,
destacam os cenários em que a prática se desenvolve, preconiza os receptores do
cuidado de enfermagem, planeja tecnologias a serem utilizadas, desenvolve os
títulos para os problemas dos pacientes, dirigem o fornecimento dos serviços de
enfermagem, servem como base para os sistemas de informação e pensamento
crítico da prática de enfermagem e orientam o desenvolvimento dos sistemas de
classificação do cliente (FAWCETT, 2005).
Tem se observado uma progressiva tendência ao uso de teorias mais
próximas ao nível do fenômeno empírico do que as grandes teorias ou modelos
conceituais. Assim, as chamadas teorias de médio-alcance vão ganhando espaço na
produção de enfermagem especialmente por preservarem algumas características
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de generalização das grandes teorias e ao mesmo tempo disporem de concretude
suficiente para dialogar com o nível do empírico.
Assim, reconhecendo a necessidade de garantir a interação entre o conceitual
e o metodológico, recomenda-se que os docentes selecionem teorias de médio
alcance para aplicar a tecnologia proposta.
Na holarquia de Fawcett (2005) os diagnósticos de enfermagem podem ser
localizados no nível dos indicadores empíricos. Na proposta da autora o nível de
abstração superior ao dos indicadores empíricos é ocupado pelas teorias de
enfermagem de médio alcance.
Assim, objetivando a detecção dos diagnósticos de enfermagem, as teorias
de enfermagem de médio alcance tornam-se mais acessíveis devido ao nível de
abstração inferior, ao maior nível de especificidade dentro dos fenômenos na
tentativa de descrevê-los, explicar e predizer suas ocorrências e pela sua
conectividade com a realidade.


Quais são as teorias de enfermagem?
O questionamento supracitado pode dar a entender que esta parte de

esclarecimento da tecnologia abordaria os aspectos constitutivos e as diferenças
entre as teorias de enfermagem de médio alcance já desenvolvidas, entretanto,
nesta etapa, deixaremos mais claro quais são os aspectos gerais e classificatórios
das diferentes teorias de enfermagem de médio alcance.
A justificativa se assenta na necessidade do estudante saber identificar,
daquilo que lhe foi ensinado, as teorias de médio alcance, além de ser de
responsabilidade própria tornar esclarecido as diferenças entre as teorias de
enfermagem de médio alcance já existentes. Esses elementos serão realizados no
momento em que o estudante reconheça os aspectos da teoria e no exercício de
aproximação entre o(s) metaparadigma(s) e a(s) visão(ões) de mundo selecionados
anteriormente.
Ademais, o desenvolvimento de teorias de médio alcance tem se apresentado
expressivo nos últimos anos, favorecendo para o aumento do número destas. Este
dado impossibilita a categorização de todas as teorias de enfermagem de médio
alcance já desenvolvidas e a apresentação de suas diferenças neste capítulo.
No que concerne as teorias de médio alcance, estas abordam fenômenos
relativamente concretos e específicos, declarando o que eles são, para que servem,
por que ocorrem e como ocorrem. Proporcionam estrutura para interpretação do
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comportamento, das situações e dos eventos da prática de enfermagem (FAWCETT,
2005). Assim podem apoiar o entendimento das conexões entre diagnósticos e
resultados e entre intervenções e resultados.
Uma variabilidade de características identificam as teorias de médio alcance,
a exemplo: suas principais ideias são relativamente simples, diretas e gerais;
consideram um número limitado de variáveis ou conceitos, possuindo foco
substantivo particular e consideram um aspecto limitado da realidade; concentramse, predominantemente, nos problemas dos pacientes e nos prováveis resultados,
assim como nos efeitos das intervenções de enfermagem sobre os resultados dos
pacientes.
As teorias de médio alcance abordam os fenômenos (conceitos) que se
aplicam ao meio de um continuum entre os conceitos do metaparadigma, em uma
extremidade, e as ações concretas/específicas ou eventos em outra (MCEWEN;
WILLS, 2005). A literatura de enfermagem caracteriza diferentes teorias como
teorias de médio alcance e estas abordam diversos aspectos, a exemplo: o
sentimento de pesar, a fadiga, a promoção da saúde, o autocuidado, a adaptação, a
autotranscendência, resiliência e enfrentamento.
A classificação pode ser organizada por seções baseadas na sua
característica como teorias de médio alcance “altas”, “médias” ou “baixas”. A
distinção entre alta, média e baixa relaciona-se com o nível de abstração, conforme
proposto por Liehr e Smith (1999).
Dentro desta perspectiva, as teorias de médio alcance “altas” são as mais
abstratas e próximas das grandes teorias. As baixas, em oposição, são as menos
abstratas e similares às teorias práticas. A teoria de enfermagem de médio alcance
“média” encontra-se entre estes aspectos.


Para que servem as teorias de enfermagem?
As teorias de enfermagem contribuem para o direcionamento da prática e da

pesquisa uma vez que descreve uma estrutura conceitual sobre os fenômenos da
enfermagem, os aspectos inerentes aos usuários de enfermagem e suas relações,
os papéis e atribuições disciplinares e os resultados desses elementos na realidade
(MCEWEN; WILLS, 2005).
Ao prover uma estrutura específica de interpretação em relação ao
comportamento do indivíduo e as situações de enfermagem, esta pode assegurar
subsídios para a identificação dos diagnósticos de enfermagem, uma vez que estes
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se configuram como o julgamento clínico do enfermeiro sobre as respostas humanas
aos processos de vida.
Nesta perspectiva, acredita-se que este julgamento advém do processo de
investigação da realidade (identificação dos sinais e sintomas), do processo de
pensamento crítico/reflexivo e do manejo de interpretação compartilhado com as
teorias de enfermagem, suas visões de mundo e os metaparadigmas da
enfermagem.
Assim, a função das teorias de enfermagem na identificação dos diagnósticos
de enfermagem em casos clínicos seria de estabelecer por meio dos elementos
antecessores e sucessores a estas o arcabouço teórico para o processo de seleção
das características definidoras, de interpretação destas e de julgamento clínico ao
fenômeno a ser diagnosticado.


Quais procedimentos?
Nesta etapa o aluno deve ser motivado e orientado a selecionar a teoria de

enfermagem por meio da produção de conexão entre os metaparadigmas, visões de
mundo e teoria. Provavelmente, em função da necessidade de situar a
aprendizagem em contextos aproximados com o da prática, o mais recomendável
seja o da busca. O aprendiz, sob orientação ou supervisão, deve identificar dentre
as diferentes teorias de enfermagem quais possuem características de teorias de
enfermagem de médio alcance.
Com essa finalidade este deve observar se a teoria de enfermagem possui o
nível de abstração inferior, maior nível de especificidade dentro dos fenômenos na
tentativa de descrevê-los, explicar e predizer suas ocorrências e maior aproximação
com a realidade. Obviamente, que há um certo grau de complexidade que pode
extrapolar a capacidade do estudante em se desempenhar autonomamente na
tarefa, então, caberá ao docente promover a facilitação da aprendizagem de forma
mais interventiva.
Após identificar as teorias de enfermagem de médio alcance este deve se
questionar se dentre elas, há alguma que possua como pressupostos as mesmas
declarações metaparadigmáticas e suas visões de mundo que a do aluno.
Alguns questionamentos podem contribuir para o estabelecimento dessa
conexão, tais como: o teórico possui a mesma visão de mundo que a minha? O
objeto da teoria tem relação com os conceitos dos metaparadigmas? Esta teoria se
relaciona com os aspectos voltados a minha área de domínio? Os pressupostos da
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teoria possuem relação com os metaparadigmas e a visão de mundo escolhidos
anteriormente?
Caso exista correlação dos elementos, o aluno deve tomar o posicionamento
de qual melhor teoria se adequa as suas perspectivas pessoais, e estar pronto para
usa-las na solução do caso clínico.
5.1.4. COMPONENTES DA TEORIA


O que são os componentes da teoria de enfermagem?
Os elementos que caracterizam e revestem a estrutura conceitual de uma

teoria de enfermagem foram denominados nesta ferramenta como componentes da
teoria. Os componentes são os elementos que dão "forma" a teoria e que
relacionados dão significado e finalidade a proposição teórica.
Os componentes da teoria ou da narrativa incluem definições dos conceitos
centrais, das proposições ou declarações relacionais, dos pressupostos sobre os
quais a estrutura está apoiada e dá finalidade e indicações para o uso ou aplicação.
A identificação desses componentes contribui para a compreensão das
teorias e fornecem bases para o direcionamento de análise, categorização, crítica e
aplicação das teorias.


Quais são os componentes das teorias de enfermagem?
Uma teoria possui vários componentes constitutivos, tais como a finalidade,

os conceitos e as definições destes, as declarações teóricas, a estrutura e os
pressupostos (BISHOP, 2002; CHINN; KREMER, 2004).

Essa tecnologia

recomenda a apreciação de oito elementos das teorias de enfermagem de médio
alcance, sendo estes: pressupostos, finalidade, conceitos, axiomas, declarações de
existência, declarações relacionais, leis e modelos.
Estes componentes foram conceituados por McEwen e Wills (2005) e para
esclarecimento, segue as definições propostas desses elementos:
Pressupostos – são notações tomadas como verdadeiras sem provas.
Apresentam-se como crenças sobre o fenômeno que devem ser aceitas como
verdadeiras para sustentar a teoria e, embora não possam ser empiricamente
testáveis, podem ser argumentadas filosoficamente. Podem ter a forma de
asserções factuais ou refletir posições de valores.
Finalidade – a finalidade de uma teoria explica por que ela foi desenvolvida e
especifica o contexto e as situações nas quais esta se aplicará. Essa é geralmente
descrita de forma explícita e proporciona informações específicas sobre o contexto
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sociopolítico no qual esta foi desenvolvida, as circunstâncias que influenciaram sua
criação, as experiências anteriores do teórico, os cenários em que ela foi formulada
e as tendências da sociedade.
Conceitos – são rótulos linguísticos atribuídos aos objetos ou eventos e são
considerados os blocos construtivos das teorias de enfermagem. Estes são
abstratos e derivam das impressões que a mente humana recebe sobre os
fenômenos por meio da sensibilidade do ambiente. O relacionamento entre estes
possibilita a descrição e o esclarecimento dos fenômenos, além de situar como esse
é expresso na realidade empírica. Contribuem, também, como componentes
necessários para a compreensão do fenômeno.
Axiomas – consistem em um conjunto básico de declarações ou proposições
que afirma as relações gerais entre os conceitos. Estes são relativamente abstratos,
por isso, não são de forma direta observados ou medidos.
Declarações de existência – são relacionadas a conceitos específicos e fazem
alegações de existência sobre esses conceitos. Cada declaração tem um conceito e
é identificada por um termo que é aplicado a outro objeto ou fenômeno, servem
como adjuntos às declarações relacionais e esclarecem os significados na teoria.
Estas podem apenas denominar e classificar os objetos.
Declarações relacionais – as declarações relacionais afirmam que existe uma
conexão entre as propriedades de dois ou mais conceitos. Essa relação é básica
para o desenvolvimento da teoria e é expressa nos termos das declarações
relacionais que explicam, preveem, entendem ou controlam. Estas podem ter
diferentes níveis de abstração e podem ser associativas, quando descrevem
conceitos que ocorrem ou coexistem; neutras, quando a ocorrência de um conceito
não proporciona informações sobre a ocorrência de outro ou causais quando um
conceito é considerado a causa da ocorrência de um segundo conceito.
Leis – as leis contêm conceitos que podem ser medidos ou identificados nos
cenários concretos e são bem fundamentadas com forte apoio empírico e evidência
de regulagem empírica.
Modelos – são representações esquemáticas de algum aspecto da realidade.
Estes podem ser objetos tridimensionais, diagramas, fórmulas geométricas ou
palavras. Os modelos teóricos representam o mundo real com o uso da linguagem
ou dos símbolos e setas direcionais, podendo traçar o efeito de determinadas
variáveis sobre a variável do resultado.
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Para que servem os componentes das teorias de enfermagem?
Os componentes das teorias de enfermagem de médio alcance servirão como

“tópico guia” para a análise, interpretação e compreensão da teoria de enfermagem
selecionada. Ademais contribuirão para confirmar a decisão da teoria a ser utilizada
de acordo com os elementos selecionados nas etapas anteriores.
Na prática, esses elementos servem de suporte para condução de estudos
em enfermagem, para a aplicação do processo de enfermagem e para a
categorização, classificação, análise e interpretação das teorias de enfermagem.


Quais procedimentos?
Juntamente ao professor, o aluno deve avaliar os componentes centrais da

teoria de enfermagem (pressupostos, finalidade, conceitos, axiomas, declarações de
existência, declarações relacionais, leis e modelos) com o intuito de determinar se
estes ainda permanecem estabelecendo coesão entre todos os aspectos vistos até o
momento e para construção de um arcabouço teórico de suporte para o domínio
metodológico.
A compreensão desses elementos se faz necessária para a consolidação das
bases que farão conexão com as etapas que se seguem no outro domínio da
tecnologia.
5.1.5 DOMÍNIOS DA CLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ENFERMAGEM


O que são os domínios da classificação diagnóstica de enfermagem?
Os enfermeiros avaliam as respostas humanas frente a condições de

saúde/processo de vida entre indivíduos, famílias, grupos e coletividades. São os
julgamentos sobre essas respostas que configuram a preocupação central dos
cuidados de enfermagem e ocupam o lugar no círculo reservado a profissão
(NANDA, 2015).
O diagnóstico do ”elemento” direcionador do cuidado de enfermagem vem
sendo descrito ao longo dos anos e da construção do corpo de conhecimento da
enfermagem moderna. Na perspectiva da NANDA (2015), os enfermeiros tratam
respostas humanas a problemas de saúde e/ou processo de vida e usam a
taxonomia como base de classificação.
Segundo Herdman (2012), apoiado pela North American Nurse Diagnosis
Association International, os diagnósticos de enfermagem são respostas humanas
que podem ser voltados a quatro situações, sendo estes: um problema, um estado
de promoção de saúde, de risco potencial a um problema ou uma síndrome.
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A definições desses também foram delineadas por Herdman (2012), sendo:
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.
Diagnóstico de risco – julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade de um
indivíduo, família, grupo ou comunidade para o desenvolvimento de uma resposta
humana indesejável a condições de saúde/processo de vida.
Diagnóstico de promoção da 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 da saúde podem existir em indivíduo, família, grupo ou comunidade.
Síndrome – julgamento clínico relativo a um agrupamento de diagnósticos de
enfermagem que ocorrem juntos, sendo mais bem tratados em conjunto e por meio
de intervenções similares
Esses padrões se inserem classificatoriamente dentre os treze domínios da
taxonomia NANDA-I, que são: promoção da saúde, nutrição, eliminação,
atividade/repouso, percepção/cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos,
sexualidade,

enfrentamento/tolerância

ao

estresse,

princípios

da

vida,

segurança/proteção, conforto e crescimento/desenvolvimento.
A seleção do domínio é a declaração de qual área de conhecimento será
avaliado pelo aluno dentre os tipos de respostas. Essa seleção deve considerar os
domínios que possuem maior aproximação com a teoria de enfermagem que
sustentará os diagnósticos de enfermagem no caso clínico. Cabe atentar que
também é possível selecionar mais de um domínio, entretanto recomenda-se essa
atividade apenas para diagnosticadores mais avançados.
A justificativa para a seleção de apenas um domínio a ser desenvolvido no
caso clínico tem relação com o nível de perícia na tarefa. O aprendiz iniciante ainda
precisa desenvolver habilidades cognitivas que virão com a ampliação da
experiência e do conhecimento. Lidar com um domínio de cada vez traz para o
campo do gerenciável o conjunto de informações com as quais o estudante poderá
processar.
Entretanto, cabe uma ressalva de significativa importância. Nem sempre isso
será adequado enquanto recomendação.
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Considerando que a tecnologia proposta nesta dissertação busca preservar a
ligação dos domínios conceitual e metodológico, pode ser inapropriado recomendar
a estratégia de seleção de único domínio quando pensamos nas filosofias de visão
interativa e, ainda mais, de simultaneidade.
Ainda que o domínio sirva para delimitação de um conhecimento para fins
classificatórios da taxonomia diagnóstica, as estratégias de decomposição e
isolamento para fins diagnósticos podem ter menor valor nas visões mais
totalizantes. Quando tratamos da filosofia da ação simultânea, parece fazer pouco
sentido focar-se em um domínio em detrimento do outro. O mais apropriado

é

buscar entender os padrões maiores formados do conjunto de domínios que
expressariam, em última instância as respostas humanas.
Assim, realizar a atividade de trabalhar separadamente com cada domínio por
vez seria recomendação mais apropriada para uma visão reativa do mundo.
Ao se debruçar sobre esse questão já é possível verificar o valor da
tecnologia proposta, visto que sem a intencionalidade da criação de pontes
conceitual-metodológico não teria sido possível perceber que a operação mental de
selecionar um único domínio não serve a todas as filosofias de enfermagem.


Quais são os domínios da classificação diagnóstica de enfermagem?
A taxonomia de enfermagem NANDA-I oferece uma maneira de classificar e

categorizar áreas que preocupam a enfermagem, isto é, focos diagnósticos. Possui
234 diagnósticos de enfermagem, agrupados em 13 domínios e 47 classes.
O domínio é uma esfera de conhecimentos que se dividem-se em classes
(agrupamentos com atributos comuns) (NANDA, 2015). As definições dos domínios
de enfermagem também foram pontuadas pela NANDA International, sendo:
Domínio 1 – Promoção da saúde: percepção de bem-estar ou de normalidade de
função e de estratégias utilizadas para manter o controle e melhorar esse bem-estar
ou normalidade de função. Possui duas classes (percepção da saúde e controle da
saúde) com doze diagnósticos de enfermagem.
Domínio 2 – Nutrição: atividades de ingerir, assimilar e utilizar nutrientes para fins de
manutenção e reparação dos tecidos e produção de energias. Possui cinco classes
(ingestão, digestão, absorção, metabolismo e hidratação) com vinte e um
diagnósticos de enfermagem.
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Domínio 3 – Eliminação e troca: secreção e excreção de produtos residuais do
organismo. Possui quatro classes (função urinária, função gastrintestinal, função
tegumentar e função respiratória) com dezenove diagnósticos de enfermagem.
Domínio 4 – Atividade/Repouso: produção, conservação, gasto ou equilíbrio de
recursos energéticos. Possui cinco classes (sono/repouso, atividade/exercício,
equilíbrio de energia, respostas cardiovasculares/pulmonares e autocuidado) com
trinta e sete diagnósticos de enfermagem.
Domínio 5 – Percepção/Cognição: sistema humano de processamento de
informações que inclui atenção, orientação, sensações, percepção, cognição e
comunicação. Possui cinco classes (atenção, orientação, sensação/percepção,
cognição e comunicação) com onze diagnósticos de enfermagem.
Domínio 6 – Autopercepção: percepção de si mesmo. Possui três classes
(autoconceito, autoestima e imagem corporal) com onze diagnósticos de
enfermagem.
Domínio 7 – Papéis e Relacionamentos: conexões ou associações positivas e
negativas entre pessoas ou grupos de pessoas, e os meios pelos quais essas
conexões são demonstradas. Possui 3 classes (papéis do cuidador, relações
familiares e desempenho de papéis) com quinze diagnósticos de enfermagem.
Domínio 8 – Sexualidade: identidade sexual, função sexual e reprodução. Possui
três classes (identidade sexual, função sexual e reprodução) com seis diagnósticos
de enfermagem.
Domínio

9

–

Enfrentamento/Tolerância

ao

estresse:

confronto

com

eventos/processos de vida. Possui três classes (respostas pós-trauma, respostas de
enfrentamento e estresse neurocomportamental) com trinta e sete diagnósticos de
enfermagem.
Domínio 10 – Princípios da vida: princípios que subjazem à conduta, ao pensamento
e ao comportamento com relação a atos, costumes ou instituições, entendidas como
verdadeiras ou com valor intrínseco. Possui três classes (valores, crenças e
coerência entre valores/crenças/atos) com doze diagnósticos de enfermagem.
Domínio 11 – Segurança/Proteção: estar livre de perigo, lesão física ou dano ao
sistema imunológico; conservação contra perdas da segurança e da ausência de
perigos. Possui seis classes (infecção, lesão física, violência, riscos ambientais,
processos defensivos e termorregulação) com quarenta e cinco diagnósticos de
enfermagem.
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Domínio 12 – Conforto: sensação de bem-estar ou tranquilidade mental, física ou
social. Possui três classes (conforto físico, conforto ambiental e conforto social) com
treze diagnósticos de enfermagem.
Domínio 13 – Crescimento/Desenvolvimento: aumentos adequados à idade nas
dimensões físicas, amadurecimento de sistemas de órgãos e/ou progressão ao
longo dos marcos do desenvolvimento. Possui duas classes (crescimento e
desenvolvimento) com dois diagnósticos de enfermagem.


Para que servem os domínios da classificação diagnóstica de enfermagem?
A identificação das esferas de conhecimento e as suas características

comuns/divergentes entre os diagnósticos de resposta humana converge nas suas
classificações. A classificação por sua vez contribui para a clarificação dos
julgamentos que os enfermeiros se propõem a fazer.
Ao se atentar para o aspecto do ensino, esses elementos se configuram como
essenciais para a compreensão dos propósitos, limites e habilidades necessárias no
fazer/identificar diagnósticos em enfermagem.
Na perspectiva dessa tecnologia se faz necessário reconhecer as esferas de
conhecimento (domínios da taxonomia diagnóstica) para que se possa utilizar essas
áreas

como

âncoras

na

identicação

dos

diagnósticos.

Reconhecer

as

características/áreas de conhecimento que modelam e tipificam um diagnóstico
contribui para tornar mais fácil o processo de raciocínio diagnóstico e a sua acurácia.


Quais procedimentos?
Nesta tecnologia será necessário a declaração do aluno sobre qual(quais)

domínio(s) da taxonomia ele pretende vislumbrar no caso clínico. Esta declaração
deve estar pautada nos conceitos e proposições identificadas na teoria de
enfermagem de médio alcance selecionada.
Assim, o aluno deve avaliar os componentes centrais da teoria de
enfermagem

(pressupostos,

finalidade,

conceitos,

axiomas,

declarações

de

existência, declarações relacionais, leis e modelos) e como esses se conectam com
as diferentes esferas de conhecimento da enfermagem (domínios da taxonomia
diagnóstica de enfermagem). Caso a teoria tenha maior tendência para a
perspectiva de promoção da saúde, por exemplo, este pode tomar como decisão a
seleção do domínio promoção da saúde para a avaliação no caso clínico.
Entretanto, não se inviabiliza, mesmo a teoria tendo tendência para a temática
de promoção da saúde, para a seleção de outras esferas de conhecimento. A
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declaração de apenas um domínio para a aplicação da tecnologia educacional pode
contribuir para a maior clareza nas diferenças em como os fenômenos, aqui
entendidos como diagnósticos de enfermagem, podem se apresentar.
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5.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DOMÍNIO METODOLÓGICO
5.2.1 COLETA DE DADOS INICIAL


O que é a coleta de dados inicial?
A coleta de dados pode ser definida como o levantamento de dados

deliberada e sistematizada, com o objetivo de delinear o perfil do estado de saúde,
do paciente, família e comunidade (CIANCIARULLO, 2000). O desenvolvimento
desta ferramenta de trabalho veio da necessidade de nomear os fenômenos de
interesse para a Enfermagem e de definir os seus conceitos específicos e
componentes constitutivos.
Assim, apesar da coleta de dados ser uma ferramenta amplamente utilizada
por todas as profissões da área da saúde, essa se difere para cada uma delas, uma
vez que os fenômenos a serem identificados e/ou suas proposições de intervenções
são distintas.
O levantamento de dados pode basear-se em determinada teoria de
enfermagem e essas estruturas oferecem uma maneira de categorizar grandes
quantidades de dados em uma quantidade controlável de padrões ou categorias de
dados relacionados (NANDA, 2015).
Existem dois tipos de coleta de dados: inicial e aprofundada. Mesmo que
ambas exijam coleta de dados, seus propósitos diferem. A coleta inicial é a primeira
abordagem de levantamento de dados realizada pelo enfermeiro, a mais abrangente
e a menos focalizada.
No cotidiano dos enfermeiros, a coleta de dados inicial utiliza diversificadas
fontes. Os enfermeiros fazem uso de técnicas e documentos como fontes, a
exemplo: prontuário, exame físico, entrevista, histórico de saúde, questionamento
com os componentes da equipe de saúde, contexto, entre outros.


Quais são os dados a serem coletados inicialmente?
A coleta de dados envolve o levantamento de informações subjetivas e

objetivas, além de uma análise de informações da história do paciente, pontos
positivos (para identificação de oportunidades de promoção da saúde) e riscos
(áreas em que os enfermeiros podem prevenir, ou problemas potencias) (NANDA-I,
2015).
No que se refere aos dados, existem dois polos de tipificação, o primeiro
caracteriza os dados subjetivos e o segundo os dados objetivos. O dicionário
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(Meariam-Webster, 2014) define subjetivo como “baseado mais em sentimentos ou
opiniões que em fatos”, e objetivos como “baseados mais em fatos que em
sentimentos ou opiniões”.
Na perspectiva de coleta de dados em enfermagem, a ideia básica
permanece, mas essas definições podem receber algumas alterações. A exemplo, o
“subjetivo” não significa sentimentos ou opiniões do enfermeiro, mas do sujeito do
atendimento de enfermagem: sujeito/família/grupo/comunidade. Em adição, o
“objetivo” significa aqueles fatos observados pele enfermeiro ou outros profissionais
da saúde.
A coleta dos dados subjetivos podem ocorrer por: histórico de enfermagem;
perguntas com grande escopo de abrangência que permitam dar voz ao paciente;
questionamentos sobre os desejos, medos, dificuldades relacionados aos aspectos
do interim saúde e doença.
Os dados objetivos são coletados por meio de exames físicos, resultados dos
exames diagnósticos, observação utilizando os diferentes sentidos (ver, ouvir, sentir
e cheirar) e pela utilização de recursos e dispositivos de monitorização.
A tipificação de dados subjetivos e objetivos se inserem nos principais
elementos que dão base para o diagnóstico de enfermagem, que são:
características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco.
Segundo a NANDA International (2015) as características definidoras são
pistas/inferências passíveis de observação que agrupam-se como manifestações de
um diagnóstico. Uma coleta de dados que identifique

a presença de uma

quantidade de características definidoras dá suporte à precisão do diagnóstico de
enfermagem.
Os fatores relacionados, segundo o mesmo autor, são os componentes que
integram todos os diagnósticos de enfermagem com foco no problema. Inclui
etiologias, circunstâncias, fatos ou influências com o certo tipo de relação com o
diagnóstico de enfermagem (valor contribuinte). Podem ser considerados como
fatores etiológicos ou como causa subjacente ao diagnóstico. Na análise da história
do cliente são identificados os fatores relacionados.
Dentro da mesma perspectiva, os fatores de risco são influências que
aumentam a vulnerabilidade do indivíduo, família, grupo ou comunidade a um evento
não saudável.


Para que serve a coleta de dados inicial?
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Na prática de enfermagem, a coleta de dados proporciona a melhor
oportunidade para os enfermeiros estabelecerem uma relação terapêutica com o
paciente, sendo uma atividade intelectual e interpessoal (NANDA-I, 2015).
Na perspectiva disciplinar da enfermagem, os enfermeiros coletam dados com
o objetivo de diagnosticar com acurácia os fenômenos de interesse da disciplina e
com isso elaborar metas e aplicar intervenções específicas da enfermagem no
intuito de promover, recuperar, reabilitar a saúde do indivíduo, família, grupo ou
comunidade.
Ainda se atentando ao aspecto prático da coleta de dados, no que diz respeito
a coleta de dados inicial, esta dá suporte para a padronização não tão aprofundada
das possíveis respostas humanas envolvidas no arcabouço saúde/doença e nos
processos de vida.
Na perspectiva do ensino, ao utilizar casos clínicos, a coleta de dados inicial
será a etapa inicial que possibilitará ao aluno elaborar informações sobre o caso.
Garantindo uma base sólida de dados para conectar com os aspectos apontados por
teorias de enfermagem, pelos conhecimentos básicos disciplinares e pelos
conhecimentos não disciplinares (oriundos de outras áreas de conhecimento).


Quais procedimentos?
Nesta etapa o aluno deve se debruçar sobre o caso clínico com o objetivo de

sinalizar os dados e contextos que estabelecem relação com os aspectos dos
componentes da teoria de enfermagem e com o(s) domínio(s) selecionado(s)
anteriormente.
A seleção dos dados, oriundos da coleta de dados inicial, utilizam o raciocínio
e o julgamento clínico seguindo etapas, sendo: a) identificação dos dados que
possuem relação com a teoria de enfermagem e os domínios da enfermagem
selecionados anteriormente; b) separação de dados objetivos e subjetivos; (c)
identificação dos contextos do caso;
Assim, se constrói a estrutura de dados que interessa a tecnologia
educacional e que servirá de base para as próximas etapas do processo de
identificar diagnósticos de enfermagem sustentados por teorias de enfermagem em
casos clínicos.
Cabe atentar que em casos de diagnosticadores mais avançados a busca
também pode levar em consideração a identificação de características definidoras,
fatores relacionados e fatores de risco já conhecidos. Entretanto, essa atividade não
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possui sentido para o diagnosticador iniciante uma vez que o mesmo ainda não
construiu memória sobre as características definidoras, fatores relacionados ou
fatores de riscos dos diferentes diagnósticos de enfermagem.
5.2.2 ANÁLISE INICIAL DOS DADOS


O que é análise inicial dos dados?
Segundo o dicionário Michaelis (2015) a definição de análise se concretiza em

diversas atividades, sendo: a) determinar

os componentes ou elementos

fundamentais de alguma coisa; b) decomposição de seus componentes ou
elementos constituintes; c) determinação por discernimento mental a natureza,
significado e relação das várias partes, elementos, aspectos ou qualidades daquilo
que está sendo examinado; d) ponderar ou estudar vários aspectos, fatores ou
elementos a fim de chegar a uma conclusão, resultado ou solução; e) examinar por
análise.
A compreensão de análise desse estudo é o da atividade de ponderar ou
estudar vários aspectos, fatores ou elementos a fim de chegar a uma conclusão,
resultado ou solução, ou seja, examinar por análise.
Sendo assim, a definição de análise inicial dos dados desse estudo é o
exame por análise dos diversos aspectos, fatores ou elementos dos dados a fim de
converter dados em informações sobre o caso.


Quais são os elementos de análise inicial dos dados?
A análise inicial dos dados é o processo de conversão dos dados em

informações. Os termos informações e dados são usados, algumas vezes, de forma
intercambiável, embora as reais características do que chamamos de dados e
informações sejam bastante diferentes (NANDA-I, 2015).
Segunda a NANDA International (2015), dados são os fatos brutos coletados
pelos enfermeiros por meio de observações. Os enfermeiros coletam dados com o
paciente (ou família/grupo/comunidade) e, em seguida, usando os conhecimentos de
enfermagem, transforma-os em informações, as quais podem ser entendidas como
dados que foram julgados, ou têm um significado, como “alto” ou “baixo”, “normal” ou
“anormal”, “importante” ou “não importante”.
Cabe atentar que os mesmos dados podem ser interpretados de forma
diversa, dependendo do contexto ou da coleta de novos dados, portanto, conforme
dito na etapa de coleta inicial de dados o contexto também é um elemento de
sinalização na coleta de dados inicial.
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Assim, os elementos de análise inicial dos dados são os dados propriamente
ditos e seu contexto. O exame crítico, o julgamento e as compilações dos dados e
do contexto geram informações que serão essenciais para as próximas etapas da
tecnologia educacional.


Para que serve a análise inicial dos dados?
A finalidade da análise inicial dos dados é ajudar a avaliar o significado dos

dados obtidos na coleta inicial. A partir desses significados pode-se obter
informações sobre o sujeito, família, grupo ou comunidade.
Na atividade prática a análise inicial dos dados e seu produto de informações
possibilita o caminhar no intuito de alcançar diagnósticos de enfermagem, auxilia na
construção de metas a serem alcançadas ao tomar por base essas informações e
contribuem também para a definição das intervenções e os resultados esperados.
Por vezes são as informações garantidas pela análise que se estabelecem
como parâmetro comparativo para as metas de enfermagem e seus resultados,
deixando como segundo plano o próprio fenômeno diagnóstico. Por exemplo: no
acompanhamento de enfermagem de um indivíduo que possui o diagnóstico de
enfermagem “obesidade” a informação de perda ponderal de 2 quilogramas/mês
torna-se mais importante que o próprio fenômeno “obesidade”.
Ao pensar no aspecto do ensino, a análise inicial dos dados se caracteriza
como o exercício do pensamento crítico e do desenvolvimentos de habilidades
necessárias para o raciocínio diagnóstico de enfermagem. Sendo, portanto, de
singular importância para a formação em enfermagem.


Quais procedimentos?
Após obter a estrutura de dados o aluno deve levar em consideração as

diferenças entre os dados objetivos e subjetivos e pontuar o seu valor de
“normalidade” ou “anormalidade”, “aumentado” ou “diminuído”, “alto” e “baixo”,
“importante” ou “não importante”.
Para isso, se faz necessário utilizar os conhecimentos oriundos das
disciplinas base de enfermagem (semiologia, semiotécnica, entre outras) e
disciplinas que não são de enfermagem mas dão suporte a esta (fisiologia,
bioquímica, sociologia, antropologia, entre outras).

Além disso, o aluno deverá

utilizar os componentes oriundos da teoria de enfermagem para também
compreender as estruturas dos dados.
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Assim, a conexão entre os elementos encontrados na coleta inicial dos dados
com os conhecimentos e estruturas conceituais possibilita a construção de um novo
“produto”, aqui denominado informação, que trará suporte para as etapas que se
seguem na identificação de diagnósticos de enfermagem.
Essa construção garante a utilização do pensamento crítico e reflexivo sobre
os dados, os quais culminam no desenvolvimento de sentenças de informação.
Portanto, nessa etapa, o aluno deve utilizar os dados no intuito de desenvolver
sentenças mais abrangentes sobre o caso (informações).
Cabe atentar que a análise poderá gerar informações que “qualificam” os
dados, de modo a determinar se estes são “normais” ou “não normais”, se
representam um risco (uma vulnerabilidade aumentada) ou um elemento positivo.
Dessa maneira, a atividade de reflexão garante a transformação dos dados
brutos em informações e com isso pode-se perceber a elevação do nível de
abstração dos elementos manipulados pelos alunos. Essa elevação faz parte da
proposta metodológica da tecnologia educacional.
5.2.3 AGRUPAMENTO DE INFORMAÇÕES/ IDENTIFICANDO PADRÕES


O que é agrupamento de informações/ identificando padrões?
O agrupamento de informações consiste no ato de associar as informações já

desenvolvidas na etapa anterior da tecnologia. Essa associação levará em conta as
características comuns entre essas informações, as definições da esfera de
conhecimento apontado pelo(s) domínio(s) e pelas declarações da teoria de
enfermagem utilizada.
Assim, busca-se construir padrões por classes. Os padrões são respostas
desenvolvidas através do raciocínio e da interpratação das: características de
informações obtidas no caso clínico; aproximação com o domínio(s) selecionado; e
interpretação dessas informações utilizando a teoria de enfermagem como filtro
dessas informações.
Enxergar padrões nos dados exige uma compreensão do conceito que dá
suporte a cada diagnóstico. A confrontação após o agrupamento pode gerar um
“quadro” do que possa estar ocorrendo com o indivíduo/família/grupo/comunidade.
Cabe atentar também que a classificação em padrões poderá estabelecer
normas de aproximação que codificarão classes. Essa atividade deve ser realizada
pelos próprios alunos.
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 Quais são os elementos do agrupamento de informações/ identificando
padrões?
A pergunta não se aplica para a explicação dos elementos, conhecimentos e
procedimentos constitutivos nesta etapa da tecnologia educacional.


Para que serve o agrupamento de informações/ identificando padrões?
A atividade de enfermagem demanda do enfermeiro o processamento de

diversas informações obtidas dos clientes, família e coletividade. Para lidar com
esse universo de informações, os enfermeiros utilizam da cognição e do
processamento de informações com o intuito de codificar padrões e categorias.
Essas categorizações auxiliam na identificação das necessidades de cuidado, nas
respostas frente as intervenções de enfermagem e são respostas a atividade
intelectual do enfermeiro.
No que diz respeito ao ensino, o agrupamento de informações objetiva a
confrontação das informações obtidas no caso e a identificação de padrões objetiva
o exercício de codificar as semelhanças e discrepâncias dos dados. Esse exercício
contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas que serão úteis na vida
profissional dos enfermeiros.


Quais procedimentos?
Logo que o aluno coletou os dados e transformou-os em informações, a etapa

seguinte é a do agrupamento. Ao agrupar o aluno deve se questionar sobre as
características comuns entre essas informações. As características comuns
possivelmente existirão, pois o(s) domínio(s) selecionado para coleta inicial dos
dados reflete uma área específica do conhecimento da enfermagem subjacente a
teoria de enfermagem também selecionada.
A conexão entre as etapas anteriores garante que os aspectos analisados
pelos alunos sejam sobre a mesma área de conhecimento da enfermagem e da
mesma declaração teórica de base.
Então, o agrupamento das informações e a seleção das características
comuns possibilitam a identificação de padrões. Os padrões possibilitarão vislumbrar
os elementos comuns entre as informações, perceber as fragilidades da coleta de
dados (necessidade de aprofundamento na coleta de dados) e determinar mais
especificamente as áreas onde possam estar os diagnósticos de problema,
promoção da saúde, vulnerabilidade ao problema e/ou síndrome.
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Recomenda-se que nesta etapa o aluno possa utilizar o processo mental no
intuito de gerar classificações próprias acerca das características comuns das
informações (percebendo e denominando padrões). Também se faz importante que
o aluno tome notas sobre as “classes” que necessitam de um número maior de
dados, pois ainda se encontram frágeis para a realização da próxima etapa da
tecnologia educacional (hipóteses diagnósticas).
Além disso, é indispensável que o aluno retorne aos aspectos do(s)
domínio(s) e da teoria de enfermagem selecionado(s), pois são os componentes
destas que auxiliarão na compreensão e construção dessas classes de informações.
Em resumo, nessa etapa o aluno deve: a) agrupar as informações; b)
perceber as características comuns entre as informações; c) retornar aos aspectos
do(s) domínio(s) e da teoria de enfermagem para auxiliar na compreensão dessas
informações; d) criar classes entre essas informações de acordo com as
características comuns; e) elaborar um “quadro” da situação do paciente; f)
identificar os padrões e classes frágeis (necessitam de coleta de dados para
sustentação).
5.2.4 HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS
 O que são hipóteses diagnósticas?
Segundo o dicionário Michaelis (2015), hipótese é a suposição que se faz de
alguma coisa possível ou não, e da qual se tiram as consequências a verificar.
Também é entendido como conjunto de condições que se toma como ponto de
partida para desenvolver o raciocínio.
A construção de hipóteses diagnósticas é guiada pelo método hipotéticodedutivo que também pode ser chamado de método crítico ou da tentativa e erro e
este foi descrito por Popper no século passado (REA-NETO, 1998).
Segundo REA-NETO (1998), neste método é apresentado o problema, o qual
o investigador lança uma hipótese para explicá-lo. Em seguida, deduz-se da
hipótese os testes com potencial para refutá-la. Se o resultado dos testes refutar a
hipótese, ela é eliminada. Se o resultado dos testes não refutar a hipótese, ela é
suportada ou corroborada.
Sendo assim, para este estudo a hipótese diagnóstica se configura como uma
suposição diagnóstica que se faz possível ou não, a partir da qual se possibilita o
desenvolvimento de raciocínio e verificação.
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A hipótese diagnóstica é um produto do raciocínio diagnóstico que surge a
partir da confrontação das informações sobre o indivíduo/família/grupo ou
comunidade com os conhecimentos recuperados da memória sobre as definições
diagnósticas e os elementos que as compõem (características definidoras, fatores
relacionados ou fatores de risco).
Cabe atentar que devido à grande incerteza que caracteriza a fase inicial do
encontro clínico, as hipóteses diagnósticas têm uma função primordial: a
estruturação do processo de pensamento do diagnosticador e fornecem um contexto
para a progressão do raciocínio diagnóstico e da exploração diagnóstica.


Quais são as hipóteses diagnósticas?
A pergunta não se aplica a explicação dos elementos, conhecimentos e

procedimentos constitutivos nesta etapa da tecnologia educacional.


Para que servem as hipóteses diagnósticas?
Na pragmática, a hipótese diagnóstica permite a dedução de quais

testes/metodologias de coleta de dados podem ou devem ser realizados para avaliar
sua verossimilhança (grau de verdade ou falsidade de uma hipótese) e contribuem
para acurácia diagnóstica.
A acurácia diagnóstica é o grande objetivo disciplinar, uma vez que garante
menor risco a saúde do indivíduo por estabelecer intervenções direcionadas e por
garantir metas direcionadas aos reais problemas de saúde.
No processo diagnóstico a hipótese diagnóstica é o primeiro estágio
inferencial, ou seja, é o primeiro estágio em que o aluno constrói uma suposição que
contribui para o direcionamento de adequadas metodologias de verificação da
verdade ou mentira sobre a inferência.
As hipóteses diagnósticas podem contribuir para o ensino através de
“rounds”, onde a proposta é o compartilhamento de ideias e conhecimentos acerca
dos fenômenos a serem identificados e os meios pelos quais pode-se alcançar essa
identificação.
Nesta tecnologia a hipótese diagnóstica é o primeiro constructo do aluno na
tentativa de alcançar os diagnósticos de enfermagem sustentados por teorias de
enfermagem.


Quais procedimentos?
Após a identificação dos padrões os alunos possuem um “quadro” da situação

do paciente. Esse “quadro” deve ser confrontado com normas e critérios conhecidos
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e recuperados da memória em relação aos conceitos dos diagnósticos, as diferentes
características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco. A confrontação
mental possibilita o reconhecimento do “o que veio a cabeça” e possibilita o
desenvolvimento de inferências diagnósticas.
Nessa etapa o aluno deve levar em consideração os diferentes “tipos” de
diagnósticos de enfermagem: problema, vulnerabilidade ao problema, promoção da
saúde e síndrome. Então, deve-se pensar em todos os aspectos constitutivos do
diagnóstico de enfermagem e suas associações com os padrões dessas
características já estabelecidas na memória.
Além disso, o aluno deve se atentar para as hipóteses de maior e menor
fragilidade para a determinação diagnóstica. Assim, o aluno deve estratificar e
declarar as hipóteses que precisam de maior verificação/confirmação na próxima
etapa da tecnologia. O teste de hipóteses com potencial de refutar ou confirmar,
nesta tecnologia, será a coleta de dados aprofundada.
5.2.5 COLETA DE DADOS APROFUNDADA


O que é a coleta de dados aprofundada?
Conforme descrito anteriormente, a coleta de dados pode ser definida como o

levantamento de dados deliberada e sistematizada, com o objetivo de delinear o
perfil do estado de saúde, do paciente, família e comunidade (CIANCIARULLO,
2000). Entretanto, neste momento, a coleta de dados recebe o adjetivo
“aprofundada”, tornando a sua definição diferenciada.
Na perspectiva deste estudo, a coleta de dados aprofundada é o
procedimento de retornar a fonte de dados com o objetivo de levantar dados que:
foram superficialmente identificados na etapa de coleta de dados inicial; dados que
reafirmam a hipótese diagnóstica; contextos do caso que esclarecem ou refutam a
hipótese diagnóstica; se configuram como “pistas” para a confirmação ou refutação
da hipótese diagnóstica.
Diferentemente da perspectiva da coleta de dados inicial, a qual a coleta de
dados é direcionada pelos domínios taxonômicos, a coleta de dados aprofundada é
direcionada pelas hipóteses diagnósticas de maior fragilidade, seguida pela de
menor fragilidade. Sendo, portanto, considerada uma coleta de dados mais
especializada e direcionada.
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Essa atividade se faz necessária pelas hipóteses geradas no início serem
frequentemente abertas ou pouco específicas e pela necessidade de desenvolver
diagnósticos de enfermagem mais acurados.


Quais são os dados levantados na coleta de dados aprofundada?
Predizer os dados a serem levantados na coleta de dados aprofundada torna-

se inviável pela característica da própria tarefa. Essa afirmativa se sustenta pela
característica de orientação da tarefa de coletar dados pela hipótese diagnóstica. Ou
seja, a depender das hipóstes diagnósticas elaboradas na etapa anterior se pode
reconhecer quais os possíveis dados devem ser vislumbrados no caso.
Entretanto, de modo geral, os dados terão relação ou se configurarão como:
“pistas” que se relacionam com a área da hipótese diagnóstica; dados relacionados
ao usuário, família e/ou coletividade que se comportam como elementos
contribuidores e/ou refutadores da hipótese diagnóstica; contextos inseridos no
caso; dados que se comportam como elementos diferenciadores de diagnósticos
similares; dados clarificadores.
Se faz necessário reconhecer que a depender da hipótese deverá se coletar
dados que são considerados “anormais”, de vulnerabilidade aumentada e/ou de
elementos positivos. Sendo, os dados anormais e de vulnerabilidade aumentada
relacionados a hipótese diagnóstica de problema ou hipótese diagnóstica de risco e
o positivo de uma hipótese diagnóstica de promoção da saúde.


Para que serve a coleta de dados aprofundada?
A coleta de dados aprofundada serve fundamentalmente para

dar

sustentação para clarificação, diferenciação e confirmação da hipótese diagnóstica.
Ao pensar no processo diagnóstico a fase de geração de hipóteses diagnósticas é
fortemente dependente da memória e do conhecimento do diagnosticador. Tanto a
disponibilidade quanto a recuperação dos conhecimentos relevantes guardados na
memória são variáveis críticas no processo de raciocínio clínico (REA-NETO, 1998).
Sendo um processo de variáveis críticas, se faz necessário uma nova etapa
que possa dar apoio ao diagnosticador na continuação do fazer diagnóstico. Então,
a coleta de dados aprofundada serve como uma etapa fundamental para o
embasamento, clarificação, diferenciação e confirmação das hipóteses diagnósticas.
Essa contribuição se assenta na crença de que ao retornar ao caso ou na
prática ao usuário, pode-se perceber mais direcionadamente os dados e construir
uma base mais consolidada sobre o fenômeno. Além disso, todo dado que tenha
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gerado dúvidas ou que seja considerado como importante, de modo geral ou
isolado, deve ser clarificado.
A clarificação na prática pode ser dada pelo retorno ao exame físico, ao
histórico de saúde do usuário/família/comunidade, ao questionamento com a equipe
de saúde, a leitura ao prontuário, entre outros.
Em relação ao possível embasamento, essa etapa possibilita identificar outros
dados que podem gerar novas informações que sustentam ou dão base a
confirmação ou refutação da hipótese diagnóstica. Já no aspecto de diferenciação
diagnóstica, a coleta de dados aprofundada contribui para a estratificação de dados
semelhantes, entretanto, diferenciados que geram informações diferenciadas para
determinar um diagnóstico ou outro.
No que concerne a tecnologia educacional, a coleta de dados aprofundada se
constitui como a etapa que possibilitará ao aluno captar mais elementos para gerar
informações (próxima etapa) que contribuirá para a exercer as atividades pontuadas
acima – clarificação, diferenciação e confirmação.


Quais procedimentos?
No intuito de estabelecer essa etapa da tecnologia com êxito o aluno deverá,

primeiramente, se questionar: quais são as áreas ou elementos do caso que as
minhas hipóteses diagnósticas (mais frágeis e menos frágeis) necessitam de uma
pesquisa em profundidade? Então, a escolha das áreas/elementos deverá ser
pautada nas hipóteses diagnósticas já estabelecidas.
Após a decisão das áreas a serem pesquisadas em profundidade o aluno
deve se organizar pelo nível de prioridade para a coleta de dados. A priorização da
coleta deverá seguir a caracterização de hipóteses mais frágeis e menos frágeis. Ou
seja, as hipóteses mais frágeis demandaram maior esforço do aluno e, portanto,
devem ser coletadas prioritariamente.
Uma vez estabelecido as áreas e suas prioridades o aluno se debruçará no
caso clínico de modo a coletar dados que nas etapas futuras serão transformados
em informações que possibilitarão a clarificação, diferenciação e confirmação da
hipótese diagnóstica.
5.2.6 ANÁLISE FINAL DOS DADOS


O que é a análise final dos dados?
A pressuposição que análise é a atividade de ponderar ou estudar vários

aspectos, fatores ou elementos a fim de chegar a uma conclusão, resultado ou
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solução, garante a compreensão que a análise final dos dados é o ato de examinar
por análise os dados adicionais sobre as hipóteses diagnósticas já estabelecidas.
Sendo assim, a definição de análise final dos dados desse estudo é o exame
por análise vinculado ao processo mental dos diversos aspectos, fatores ou
elementos dos dados adicionais do caso com a finalidade de gerar informações que
serão somadas as informações já existentes sobre as hipóteses diagnósticas.
O processo de conversão dos dados em informações possibilitam o
estabelecimento de revisões de aspectos essenciais para a confirmação ou
refutação das hipóteses diagnósticas. A análise será, portanto, o processo mental
sobre os dados adicionais que formularão informações vinculadas a hipóteses
diagnósticas frágeis ou fortes.


Quais são os elementos de análise final dos dados?
Os elementos de análise final dos dados são os dados propriamente ditos e

seus contextos vinculados as hipóteses diagnósticas frágeis e fortes. O exame
crítico, o julgamento e a compilações dos dados e do contexto geram informações
que possibilitam “conhecer” melhor os elementos que sustentam ou refutam as
hipóteses diagnósticas.
Na análise final os dados são transformados em informações menos gerais e
abrangentes

do

caso.

Esses,

geralmente,

são

elementos

diferenciadores,

esclarecedores e adicionais sobre as hipóteses diagnósticas. Permitindo, portanto, a
clarificação, diferenciação e confirmação dessas.


Para que serve a análise final dos dados?
A análise final dos dados garante o processo mental necessário para

transformar dados adicionais em informações adicionais sobre as hipóteses
diagnósticas. Com isso, se garante informações relacionadas a clarificação,
diferenciação e confirmação.
A clarificação, diferenciação e confirmação são etapas fundamentais no
processo diagnóstico por estarem estritamente vinculadas a acurácia diagnóstica.
A finalidade de garantir a acurácia na determinação de diagnósticos de
enfermagem

são

muitas,

dentre

elas

podemos

pontuar:

segurança

do

usuário/coletividade/família que recebe os cuidados de enfermagem; eficiência na
determinação de prioridades; redução de danos ao diminuir as chances de
intervenções desnecessárias; gestão de recursos humanos e materiais adequada;
entre outras.
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Por isso, a análise final dos dados configura-se como etapa fundamental da
tecnologia educacional ao elaborar informações que possibilitam a clarificação,
diferenciação e confirmação das hipóteses diagnósticas.


Quais procedimentos?
Para que se faça a análise final dos dados o aluno deve utilizar o pensamento

crítico e reflexivo sobre os dados adicionais. Nessa etapa as conexões necessárias
para formulação de informações são maiores, pois já se estabeleceram informações
anteriores.
Da mesma forma que a análise inicial dos dados, o aluno utilizarará os
conhecimentos oriundos das disciplinas básicas de formação (semiologia,
semiotécnica, entre outras) e disciplinas que não são de enfermagem mas dão
suporte a esta (fisiologia, bioquímica, sociologia, antropologia, entre outras).
Também utilizará os componentes da teoria de enfermagem para a maior
compreensão dos dados adicionais.
Afim de operacionalizar essas atividades o aluno deve, primeiramente,
transformar os dados coletados em informações que declarem a “normalidade” ou
“anormalidade”, “aumentado” ou “diminuído”, “alto” e “baixo”, “importante” ou “não
importante”.
Após esta etapa o aluno deve se questionar: “as informações desenvolvidas
adicionam alguma informação sobre as hipóteses diagnósticas?”. Caso positivo este
deve tipificar essas informações “confirmatórias”, “esclarecedoras”, “refutadoras” e
“contraditórias”.
Assim o aluno alcança uma visão ampla sobre a(s) hipótese(s) diagnóstica(s)
que possibilita determinar o(s) diagnóstico(s) de enfermagem. As hipóteses
diagnósticas passam a ser fortes hipóteses diagnósticas. Entretanto, com a
finalidade de garantir a maior acurácia possível, o aluno deve realizar a clarificação
taxonômica (próxima etapa da tecnologia) antes de determinar o(s) diagnóstico(s) de
enfermagem do caso clínico.
5.2.7 CLARIFICAÇÃO TAXONÔMICA


O que é a clarificação taxonômica?
Segunda a NANDA- International (2015) a taxonomia se define como o ramo

da ciência voltado à classificação, especialmente, de organismos; à sistemática; a
classificação de algo, em especial, organismos; um esquema de classificação. Em
outras palavras, podemos considerar que as taxonomias de enfermagem servem
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como um ramo da ciência que objetiva a classificação e tipificação estrutural dos
fenômenos disciplinares.
A NANDA- International (2015) ainda afirma que para a enfermagem a
taxonomia se preocupa, de forma específica, com a classificação ordenada dos
focos diagnósticos que interessam à enfermagem, de acordo com suas supostas
relações naturais.
Após determinar o significado de taxonomia, compreende-se, portanto, que a
clarificação taxonômica consiste na consulta ao livro da taxonômia diagnóstica com
vista a confirmar, refutar, esclarecer, relacionar dados a forte hipótese diagnóstica já
estabelecida. Nesse sentido, a verificação na taxonomia garante uma confrontação
entre esta hipótese e o perfil do diagnóstico apresentado pelo livro.
O processo de verificação na taxonomia pode-se realizar de diferentes
maneiras, sendo: pesquisa por título diagnóstico; pesquisa por domínio diagnóstico;
pesquisa por classe diagnóstica; pesquisa aleatória; e pesquisa por código
diagnóstico.
A realização dessa consulta possibilita a verificação dos componentes
essenciais do diagnósticos, ou seja, verificam-se a titulação diagnóstica correta, o
conceito correto do diagnóstico de enfermagem, as características definidoras, os
fatores relacionados ou fatores de risco dos diagnósticos.
Assim, a clarificação taxonômica se apresenta como uma das etapas
metodológicas da tecnologia educacional por se estabelecer como um método de
verificação por verossemelhança e com isso aumenta-se a acurácia na decisão
diagnóstica.


Quais são os elementos da clarificação diagnóstica?
Os elementos a serem observados durante esta etapa são os componentes

essenciais a um diagnóstico de enfermagem, a esclarecer: o título diagnóstico, o
conceito diagnótico, as características definidoras, os fatores relacionados ou os
fatores de risco.
Cabe atentar que um diagnóstico de enfermagem não precisa conter todos os
tipos de indicadores diagnótiscos. Os diagnósticos com foco no problema possuem
características definidoras e fatores relacionados. Os diagnósticos de promoção da
saúde costumam ter apenas características definidoras e os fatores de risco
aparecem apenas em diagnósticos de risco.
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A NANDA-International (2015) desenvolveu declarações e definições para
esses componentes. Para maior compreensão destes elementos, segue as suas
definições:
O título dos diagnósticos de enfermagem são compostos por eixos, sendo
estes: o foco do diagnóstico, o sujeito do diagnóstico, o julgamento, a localização, a
idade, o tempo, e a situação do diagnóstico. Já o conceito diagnóstico é o
componente que estabelece a definição das respostas humanas.
As características definidoras são pistas/inferências passíveis de observação
que agrupam-se como manifestações de um diagnóstico, sendo, portanto, os sinais
e sintomas relacionados a resposta humana.
Os fatores relacionados são os componentes que integra todos os
diagnósticos de enfermagem com o foco no problema. Incluem etiologias,
circunstâncias, fatos ou influências para a ocorrência do diagnóstico. Já os fatores
de risco são influências que aumentam a vulnerabilidade de indivíduo, família, grupo
ou comunidade a um evento não saudável.


Para que serve a clarificação taxonômica?
A utilidade da clarificação taxonômica ou o uso da taxonomia durante o

raciocínio diagnóstico já foi pontuado na literatura. Um exemplo é o estudo de
Brandão (1999) que identificou o uso da taxonomia como uma das estratégias
diagnósticas de enfermagem.
Segundo os resultados desse estudo, a estratégia “consulta ao livro”
apresentava três grandes finalidades, sendo: a busca por elementos dos perfis de
diagnóstico; permitir a classificação de uma situação dectada no cliente como um
diagnóstico de enfermagem, ou seja, confrontação entre a representação mental e o
perfil do diagnóstico; e a capacidade de ajustar a coleta de dados.
Nesta tecnologia educacional apenas duas das finalidades pontuadas se
estabelecem. As finalidades que se estabelecem são a de busca por elementos dos
perfis de diagnóstico e a de permitir a classificação de uma situação dectada no
cliente como um diagnóstico de enfermagem. Isso se justifica pela própria
característica da tecnologia, onde o principal direcionador da coleta de dados ou da
formulação da hipótese dignóstica não é o dado isolado e sim a teoria, seus
componentes e os dados compreendidos nesta dimensão.
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Por conta disso, essa etapa se insere no momento em que já há uma
hipótese diagnóstica forte sobre o caso onde se busca identificar elementos para
clarificar os componentes essenciais do diagnóstico de enfermagem.
Dessa maneira, a clarificação taxonômica permite por confrontação a
verificação da verossemelhança entre a forte hipótese diagnóstica e os conteúdos
inerentes aos diagnósticos de enfermagem da taxonomia.


Quais procedimentos?
A clarificação taxonômica se estabelecerá no ato de confrontação da forte

hipótese diagnóstica com os conteúdos inerentes ao diagnóstico de enfermagem.
Para isso, o aluno deve pesquisar no livro Diagnósticos de enfermagem da NANDA:
definições e classificação 2015-2017 os diagnósticos inseridos nos domínios
selecionados anteriormente (determinados pela teoria de enfermagem).
Esta pesquisa pode se dar pela verificação das diferentes classes inseridas
nestes domínios ou pelo título diagnóstico que mais se assemelha com a hipótese
diagnóstica. Recomenda-se nesse estudo que o aluno verifique todas as classes
inseridas nestes domínios e tente “encaixar” suas hipóteses diagnósticas nestas
classes. Uma vez encaixado o aluno se aprofundará nos diagnósticos inseridos
nessas classes.
Verificar todos os diagnósticos das classes aumentam a possibilidade de
identificar diagnósticos similares e com isso realizar a diferenciação entre eles.
Após a verificação das classes e dos diagnósticos inseridos nestas, o aluno
deve se perguntar: “o título diagnóstico utiliza os eixos que realmente declaram a
situação da hipótese diagnóstica?”; “a definição do diagnóstico explica e define
fielmente ou parcialmente a hipótese diagnóstica?”; “as características definidoras,
caso seja uma hipótese diagnóstica problema, foram verificadas no caso clínico?”;
“os fatores relacionados possuem relação com o contexto, com a etiologia ou
circunstâncias observadas no caso clínico que sustentaram a formulação da minha
hipótese diagnóstica?”; “os fatores de risco, caso seja um diagnóstico de risco,
possuem relação com a minha hipótese diagnóstica?”.
Após responder essas perguntas o aluno terá uma macro visão sobre o que
possui semelhança entre os conteúdos dos diagnósticos declarados na taxonomia
com os aspectos das hipóteses diagnósticas. Assim este possuirá a base para
determinar os diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de
enfermagem do caso clínico (próxima etapa).

83

5.2.8 DETERMINAÇÃO DIAGNÓSTICA


O que é a determinação diagnóstica?
A determinação diagnóstica é o processo de tomada de decisão sobre o

julgamento clínico referente a todas as conexões entre os elementos do caso, os
componentes da teoria de enfermagem, os conhecimentos disciplinares préexistentes

e

dos

“perfis”

encontrados

na

taxonomia.

Isso

ocorre

pelo

estabelecimento de um julgamento clínico concreto sobre uma resposta humana a
condições de saúde/processos de vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um
indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade.
Essa tomada de decisão requer um registro adequado das informações que
sustentam o diagnóstico de enfermagem pautado nas teorias de enfermagem,
portanto, a etapa de determinação diagnóstica está intrinsicamente vinculada a
prática de registro dos diagnósticos de enfermagem alcançados pelo uso da
tecnologia educacional.


Quais são as determinações diagnósticas?
A pergunta não se aplica a explicação dos elementos, conhecimentos e

procedimentos constitutivos nesta etapa da tecnologia educacional.


Para que serve a determinação diagnóstica?
Os diagnósticos de enfermagem se relacionam a problemas de saúde,

estados de risco e disposição para a promoção da saúde (NANDA-I, 2015).
Compreender e determinar esses diagnósticos faz parte do processo denominado
raciocíonio diagnóstico.
Uma vez operacionalizado o raciocínio diagnóstico, o diagnosticador alcança
os diagnósticos de enfermagem. O estabelecimento dos diagnósticos de
enfermagem suscitam diversas atividades, como: a necessidade de registro sobre as
respostas humanas identificadas; estabelecimento de metas; estabelecimento de
intervenções; observação dos resultados dessas intervenções; entre outras.
Na prática de enfermagem os enfermeiros determinam diagnósticos
mentalmente, planejam metas vinculados a estes e implementam intervenções
(NANDA-I, 2015). Essas atividades devem ser devidamente registradas para que se
assegure: comunicação entre os diferentes profissionais da saúde; material de
suporte para a reavaliação do sujeito/família/comunidade; o respaldo legal das
atividades realizadas.
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As atividades pontuadas acima possibilitam a percepção sobre a fundamental
importância para o registro das determinações diagnósticas na prática de
enfermagem.
Na perspectiva da tecnologia educacional a determinação diagnóstica é o
processo de determinar os diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias
de enfermagem e de registrá-los devidamente. Sendo assim a finalidade desta etapa
é a de garantir o registro adequado das determinações diagnósticas.
Acredita-se, portanto, que esta etapa se configura como uma potencial
atividade para o ensino de tomada de decisão sobre as conexões a serem
estabelecidas no caso e a de efetuar registros de qualidade sobre os diagnósticos
de enfermagem.


Quais procedimentos?
Nesta etapa o aluno possui uma forte hipótese diagnóstica. Considera-se,

neste momento, a hipótese diagnóstica como forte por este julgamento ter sido
verificado pela coleta de dados aprofundada, análise final dos dados, pelo processo
de clarificação taxonômica e por todos os exercícios mentais vinculados a estas
etapas do domínio metodológico da tecnologia.
A etapa anterior (clarificação taxonômica) garantiu ao aluno uma macro visão
sobre a hipótese diagnóstica e os conteúdos declarados pela taxonômia. A partir de
então, se faz necessário tomar uma decisão sobre esta hipótese, ou seja, torná-la
um diagnóstico de enfermagem sustentado pelas teorias de enfermagem.
Para isso o aluno deve se questionar: “a hipótese diagnóstica que eu
verifiquei é suficientemente semelhante aos conteúdos declarados pela taxonomia?”.
Caso alguma das hipóteses diagnósticas tenha gerado uma resposta negativa
de semelhança entre a hipótese e o diagnóstico da taxonomia, então, o aluno
poderá retornar as etapas anteriores com a finalidade de perceber se o diagnóstico
de fato não existe ou se este ainda carece de mais “pistas” para confirmação. No
contrário, caso a resposta seja positiva o aluno poderá tomar a decisão de que o
diagnóstico sustentado pela teoria de enfermagem existe.
Uma vez identificado o diagnóstico se faz necessário registrá-lo. Para isso,
recomenda-se que o aluno preencha a seguinte frase: Diagnóstico de enfermagem
__________[título

do

diagnóstico

de

enfermagem]

relacionado

a

_________[causa/fatores relacionados], evidenciado por _________[sintomas,
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sinais, características definidoras ou fatores de risco], sustentado pela teoria de
enfermagem _____________[nome da teoria de enfermagem utilizada].
Os motivos que levaram a inserção do termo de registro “sustentado pela
teoria de enfermagem”, proposta não identificada pela taxonomia de base, são: o
termo se refere a todo o caminhar conceitual e metodológico do alcançar
diagnósticos de enfermagem por esta tecnologia educacional; a articulação entre a
teoria de enfermagem selecionada e os componentes verificados/identificados pelos
alunos podem ser avaliados pelo docente; e a afirmativa de sustentação garante a
coesão entre a formação do caso e a identificação dos diagnósticos de enfermagem.
Cabe atentar que existe a possibilidade do aluno não verificar semelhança ou
não encontrar na taxonomia um diagnóstico de enfermagem referente a sua
hipótese diagnóstica e ainda assim tomar como decisão a existência do diagnóstico.
Caso isto aconteça, recomenda-se que o aluno não exclua a hipótese, tendo em
mente que discutirá posteriormente com o professor acerca do diagnóstico de
enfermagem “ainda não classificado”. Estes casos serão observados e discutidos na
etapa posterior (validação diagnóstica)
5.2.9 VALIDAÇÃO DIAGNÓSTICA


O que é a validação diagnóstica?
Validar significa ato ou efeito de tornar algo válido, legítimo, isto é, tornar algo

verdadeiro, algo cuja autenticidade é comprovada (HOUAISS, 2001). Logo, validar
um diagnóstico de enfermagem significa torná-lo verdadeiro, comprová-lo mediante
a diferentes métodos, técnicas e pesquisas.
A pesquisa de enfermagem vêm desenvolvendo diversos estudos com o
objetivo de validar os diagnósticos de enfermagem na população brasileira (LOPES;
SILVA;

ARAUJO,

2013).

Esses

estudos

utilizam

diferentes

abordagens

metodológicas e técnicas para alcançar a validação, como por exemplo a validação
de conteúdo e validação clínica.
Na perspectiva desta tecnologia educacional, a validação diagnóstica não se
vincula ao uso destas metodologias e sim ao processo de comparação e debate
entre os alunos e professor sobre os diagnósticos de enfermagem identificados no
caso clínico. Isso se dará pela comparação dos elementos do registro da
determinação diagnóstica entre os alunos que obtiveram o mesmo caso clínico e
utilizaram a mesma teoria de enfermagem como sustentadora dos diagnósticos de
enfermagem.
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Além disso, esta etapa possibilitará o debate sobre os diagnósticos de
enfermagem determinados que não estão descritos no livro da taxonomia.


Quais são as elementos da validação diagnóstica?
Os elementos que serão validados pelos alunos são: o título diagnóstico, as

causas/fatores relacionados e os sintomas, sinais, características definidoras ou
fatores de risco dos diagnósticos de enfermagem identificados.
Dessa maneira, verificar-se-á os componentes de registro do diagnóstico de
enfermagem

pelo

método

comparativo,

a

fim

de

determinar

diferenças,

semelhanças, componentes esquecidos, componentes divergentes, entre outros.
Em adição, o outro elemento que poderá ser comparado e debatido são os
diagnósticos de enfermagem que foram determinados pelos alunos que não estão
listados na taxonomia de base.


Para que serve a validação diagnóstica?
Na pragmática a validação diagnóstica permite o aprimoramento dos

diagnósticos de enfermagem, pois, estes dependem do refinamento na identificação
de características observáveis, uma vez que o julgamento humano carrega em si
imprecisão influenciada por crenças, etnias, culturas, fundamentos filosóficos e
valores implícitos e explícitos (MATOS et al., 2012).
Este refinamento coopera e serve de adequação das intervenções escolhidas
e, portanto, interfere na qualidade da assistência de enfermagem, além de subsidiar
a implementação de diretrizes de cuidado para a prática de enfermagem.
Na tecnologia educacional a validação diagnóstica serve como oportunidade
de troca e compartilhamento dos conhecimentos, das perspectivas, dos dados do
caso clínico, e, consequentemente, do ensino do próprio ato de diagnosticar.
O debate está centrado no exercício da argumentação como uma atividade
social discursiva que se realiza pela justificação de pontos de vista e consideração
de perspectivas contrárias (contra-argumento) com o objetivo último de promover
mudanças nas representações dos participantes sobre o tema discutido (DE
CHIARO; LEITÃO, 2005).
Dessa maneira, a etapa contribui, por meio do debate, para que o aluno
possa se expressar sobre a maneira que percebeu os fenômenos do caso clínico,
como os identificou e declarar quais são os conteúdos determinantes para sustentar
os seus julgamentos clínicos.


Quais procedimentos?
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Nesta etapa o aluno deve comparar com os colegas de atividade os
componentes do registro dos diagnósticos de enfermagem, sendo estes: o título
diagnóstico, as causas/fatores relacionados e os sintomas, sinais, características
definidoras ou fatores de risco dos diagnósticos de enfermagem identificados. Além
da comparação entre os componentes do registro, poderá ser necessário comparar
as definições dos diagnósticos em casos de diferenciação dos diagnósticos
similares.
Ao comparar, o aluno deve verificar divergências e concordâncias entre os
componentes dos diagnósticos compatíveis, observar a presença de diagnósticos
não pontuados e determinar a diferenciação de diagnósticos similares.
Após a comparação, o professor poderá abrir o debate para a defesa dos
diagnósticos determinados e não determinados. O aluno deverá construir
argumentos pautados nas perspectivas da teoria de enfermagem, dos dados e
contexto do caso clínico e dos conhecimentos pré-existentes.
Por fim, os alunos deverão determinar os diagnósticos de enfermagem
validados para que estes possam ser priorizados na próxima etapa da tecnologia
educacional.
5.2.10 PRIORIZAÇÃO DIAGNÓSTICA


O que é a priorização diagnóstica?
Acredita-se que os diagnósticos de enfermagem em associação com as

metas de enfermagem se estabelecem como o eixo direcionador para o atendimento
na prática assistencial, em especial em situações onde o comportamento humano é
um fator crucial para o bom o manejo de doenças, situações de risco ou reabilitação
(NANDA-I, 2015).
Os diagnósticos de enfermagem prioritários são considerados de acordo com
o julgamento clínico e o pensamento crítico do enfermeiro. Esse define os
diagnósticos de enfermagem de maior grau de importância e, portanto, requer
necessidade de intervenção mais rápida dentre os fenômenos identificados.
Acredita-se que a priorização se estabelece pelo pensamento crítico e
reflexivo do enfermeiro ao relacionar os diagnósticos de enfermagem encontrados
com o contexto em que estes foram gerados. Declara-se então que a priorização
diagnóstica dependerá do contexto em que se insere a própria identificação do
fenômenos. Por exemplo, em uma situação de emergência e urgência os
diagnósticos de enfermagem prioritários serão os que estabelecem maior risco para
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o estado de saúde do indivíduo, família ou comunidade, entretanto em uma
avaliação de saúde domiciliar os diagnósticos de enfermagem prioritários podem ser
os que favorecem a promoção da saúde do indivíduo, família ou comunidade.


Quais são os elementos da priorização diagnóstica?
A pergunta não se aplica a explicação dos elementos, conhecimentos e

procedimentos constitutivos nesta etapa da tecnologia educacional.


Para que serve a priorização diagnóstica?
Segundo a NANDA - International (2015) ao identificar os diagnósticos, deve-

se priorizar os selecionados com vistas a determinar as prioridades de cuidados.
Nesta perspectiva os diagnósticos de enfermagem altamente prioritários precisam
ser identificados para que o cuidado possa ser direcionado para a resolução de
problemas, ou redução da gravidade ou do risco de ocorrência.
Assim percebe-se que na prática de enfermagem a priorização diagnóstica
serve como um procedimento a ser feito pelo enfermeiro com vistas a organizar o
plano de metas e intervenções; a determinar as intervenções que devem ser
implementadas com prioridade; além de ser um método direcionador para a equipe
de enfermagem.
No que tange a tecnologia educacional, a priorização diagnóstica serve para
que o aluno perceba a sua necessidade na prática clínica. Em adição, propicia-se a
compreensão que para priorizar diagnósticos sustentados pelas teorias de
enfermagem se faz necessário estabelecer a conexão entre o contexto do caso, os
diagnósticos de enfermagem validados e a teoria de enfermagem sustentadora.


Quais procedimentos?
A última etapa da tecnologia demanda do aluno a conexão entre três

elementos, sendo eles: o contexto do caso clínico; os diagnósticos de enfermagem
validados; e os componentes da teoria de enfermagem. O aluno deve perceber no
contexto a inserção dos diagnósticos de enfermagem e buscar elementos
explicativos, propositivos ou declarativos na teoria de enfermagem sustentadora.
O contexto amplia o sentido dos diagnósticos de enfermagem ao
contextualiza-los no caso. A busca na teoria de enfermagem serve como um
processo

auxiliador

na determinação da

priorização dos diagnósticos de

enfermagem.
Então, em primeiro lugar, o aluno deve se questionar: “quais diagnósticos de
enfermagem no contexto do caso clínico exigem intervenção imediata?”. Em seguida
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este deve também se questionar: “na teoria de enfermagem sustentadora existe
alguma declaração ou componente constitutivo que explica o diagnóstico de
enfermagem ou prescreve intervenções?”.
Após a elaboração das respostas o aluno, se necessário com ajuda do
docente, deverá tomar a decisão sobre quais diagnósticos de enfermagem
sustentados pelas teorias de enfermagem possui maior prioridade no caso clínico.
Por fim, deve registrar os diagnósticos de enfermagem prioritários e suas respectivas
justificativas.
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Capítulo VI
Roteiro de aplicação da tecnologia educacional pelo docente
Neste capítulo buscou-se descrever uma proposta de roteiro para a aplicação
da tecnologia educacional pelo docente. Ao contrário da linguagem do Capítulo VI
que é significativamente orientada a condição do que o estudante deve fazer e do
que deve dispor, este capítulo se dirige principalmente ao docente.
A sua descrição foi tratada em etapas de aplicação, sendo estas: etapa de
preparação; etapa de aplicação; e etapa de avaliação. Cada etapa possui sua
descrição e os procedimentos a serem seguidos pelos docentes.
O aprofundamento sobre os conceitos, suas finalidades e as justificativas dos
procedimentos estão inseridos no capítulo V - apresentação dos elementos
constitutivos. Portanto, a explanação mais aprofundada dos procedimentos contidos
no roteiro estão vinculados, especialmente, as declarações que respondem o
questionamento “quais procedimentos” do capítulo anterior.
Etapa de preparação
Essa etapa possui como objetivo descrever procedimentos para a preparação
do docente e do aluno antes da aplicação da tecnologia. A sua realização pretende
criar condições para que seja desenvolvido o ensino baseado no caso. Esta etapa
trata da seleção, organização e oferecimento de materiais e conhecimentos que dão
base para a aplicação da tecnologia.
Procedimentos:
1. Prepare as referências de base – O docente deve selecionar textos, livros e
materiais que descrevam os conteúdos: metaparadigmas; filosofias de
enfermagem; e exemplos de diferentes teorias de enfermagem de médio
alcance. Uma vez selecionado o docente deve tomar a decisão sobre quais
tipificações dos metaparadigmas de enfermagem e das filosofias da
enfermagem ele utilizará. Esses conteúdos serão os elementos de base para
a construção do caso clínico e para a aplicação da tecnologia educacional.
2. Prepare o caso clínico – A preparação do caso clínico segue uma
modalidade, sendo esta a preparação vinculada a uma teoria de enfermagem
pré determinada.
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2.1 O caso clínico vinculado a uma teoria de enfermagem deve seguir a
estrutura da tecnologia. Então, o professor deve levar em conta os
conteúdos ligados aos elementos do domínio conceitual (metaparadigmas,
filosofias, teorias de enfermagem e componentes da teoria) para
selecionar

os

domínios

que

pertencerão

ao

caso

clínico

e,

consequentemente, os diagnósticos vinculados a estes. Posteriormente, o
professor deve criar o caso contextualizando e incluindo características
definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco dos diagnósticos.
Recomenda-se a média de três ou quatro domínios por caso e que o
professor prepare ao menos três casos vinculados as diferentes teorias de
enfermagem e suas visões de mundo, com isso o aluno pode escolher
dentre estas teorias quais são relacionadas a sua visão do mundo. Cabe
atentar que as conexões entre os dados devem ser pautados na teoria de
enfermagem.
3. Recomende a leitura aprofundada das referências de base – O aluno deve se
apropriar do material ao realizar uma leitura aprofundada deste. Solicite que
este anote as possíveis dúvidas sobre a temática.
4. Ministre aula expositiva – Recomenda-se que o professor realize uma aula
expositiva para transmissão desses conhecimentos e para retirada das
possíveis dúvidas sobre a temática.
5. Apresente a atividade – Nesse momento o professor deve esclarecer os
objetivos educacionais, a metodologia da tecnologia e as vantagens e limites
da aplicação desta. Apresente a representação esquemática da tecnologia.
Faz-se necessário descrever os elementos constituintes e o caminhar da
aplicação da tecnologia (início do domínio conceitual, conexão com o domínio
metodológico e os elementos finais da tecnologia).
6. Discuta a natureza da questão-foco da tecnologia – Debata com o aluno a
questão-foco da tecnologia educacional de modo a declarar as finalidades e
procedimentos inerentes a esta. Também se faz necessário avaliar a
compreensão do aluno sobre a atividade investigativa proposta.


Etapa de aplicação
Essa etapa possui como objetivo descrever procedimentos para a aplicação

da tecnologia educacional. A sua realização pretende garantir a adequada aplicação
metodológica e processual da tecnologia de enfermagem.
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Procedimentos:
1. Solicite ao aluno a explicação sobre o elemento constitutivo “metaparadigma”.
Nesse momento busca-se observar a compreensão do aluno sobre os seus
conceitos, suas finalidades e suas tipificações. Caso a explicação seja
satisfatória o aluno pode passar para a próximo elemento constituinte da
tecnologia educacional.
2. Solicite ao aluno que explique as diferentes filosofias da enfermagem que já
foram determinadas pelo docente anteriormente. Caso a explicação esteja
correta, solicite que este escolha a visão de mundo que possui maior
aproximação com suas crenças acerca dos conceitos metaparadigmaticos.
Para esta decisão recomenda-se os questionamentos: Como o ser humano é
visto na sua própria perspectiva? Qual a relevância da enfermagem para o
indivíduo, família e/ou comunidade? Como é a relação do ser humano com o
ambiente? como é pautada sua perspectiva da realidade? O conhecimento é
construído de qual maneira?
3. Solicite ao aluno que selecione a teoria de enfermagem através das conexões
entre metaparadigmas, visões de mundo e a teoria de enfermagem. Para
tanto, o professor deve auxiliar na identificação das diferentes teorias de
enfermagem quais possuem características de teorias de enfermagem de
médio alcance. Após deve-se identificar as teorias de enfermagem de médio
alcance

que

possui

como

pressupostos

as

mesmas

declarações

metapradigmáticas e suas visões de mundo que a do aluno. Para isso alguns
questionamentos podem contribuir, tais como: O teórico possui a mesma
visão de mundo que a do aluno? O objeto da teoria tem relação com os
conceitos dos metaparadigmas? Esta teoria se relaciona com os aspectos
voltados a área de domínio do aluno? Os pressupostos da teoria possuem
relação com os metaparadigmas e a visão de mundo escolhidos
anteriormente?
4. Solicite ao aluno que avalie os componentes centrais da teoria de
enfermagem

escolhida

(pressupostos,

finalidade,

conceitos,

axiomas,

declarações de existência, declarações relacionais, leis e modelos) com o
intuito de avaliar se estes ainda permanecem estabelecendo coesão entre
todos os aspectos vistos até o momento e para construção de um arcabouço
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teórico de suporte para o domínio metodológico.
5. Apresente os domínios da taxonomia de enfermagem e as suas definições.
Após a exposição solicite ao aluno que escolha qual(quais) domínio(s) da
taxonomia ele pretende vislumbrar no caso clínico. Esta declaração deve
estar pautada nos conceitos e proposições identificadas na teoria de
enfermagem de médio alcance selecionada. Faz-se necessário uma conexão
entre os componentes centrais da teoria de enfermagem com as esferas do
conhecimento de enfermagem (domínio da taxonomia).
6. Solicite ao aluno que leia o caso com atenção após este deve sinalizar os
dados e contextos que estabelecem relação com os aspectos dos
componentes da teoria de enfermagem e com o(s) domínio(s) selecionado(s)
anteriormente. Para isso, solicite a tipificação dos dados seguindo essas
atividades: a) selecione os dados que possuem relação com a teoria de
enfermagem e os domínios da enfermagem selecionados anteriormente; b)
separe os dados objetivos e subjetivos; (c) identifique os contextos do caso.
7. Após obter a estrutura de dados, solicite ao aluno que leve em consideração
as diferenças entre os dados objetivos e subjetivos. Solicite que o aluno
pontue o seu valor de “normalidade” ou “anormalidade”, “aumentado” ou
“diminuído”, “alto” e “baixo”, “importante” ou “não importante”. O aluno utilizará
os seus conhecimentos para, nessa etapa, transformar os dados em
sentenças mais abrangentes sobre o caso (informações).
8. Solicite que o aluno realize as seguintes atividades: a) agrupe as
informações; b) perceba as características comuns entre as informações; c)
retorne aos aspectos do(s) domínio(s) e da teoria de enfermagem para
auxiliar na compreensão dessas informações; d) crie classes entre essas
informações de acordo com as características comuns; e) elabore um
“quadro” da situação do paciente; f) identifique os padrões e as classes
frágeis (necessitam de coleta de dados aprofundada).
9. Após a formulação do “quadro”, solicite ao aluno que confronte esse “quadro”
com normas e critérios conhecidos e recuperados da memória em relação aos
conceitos dos diagnósticos, as diferentes características definidoras, fatores
relacionados ou fatores de risco. A confrontação mental possibilita o
reconhecimento do “o que veio a cabeça” e possibilita o desenvolvimento de
inferências diagnósticas. Nessa etapa peça ao aluno para que leve em
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consideração os diferentes “tipos” de diagnósticos de enfermagem: problema,
vulnerabilidade ao problema, promoção da saúde e síndrome. Além disso,
solicite ao aluno a tipificação das hipóteses de maior e menor fragilidade para
a determinação diagnóstica.
10. Requeira ao aluno que se questione sobre quais as áreas ou elementos do
caso que as hipóteses diagnósticas (mais frágeis e menos frágeis)
necessitam de uma pesquisa em profundidade? Então, peça que se escolha
as áreas/elementos que deverão ser pesquisadas no caso. Após a decisão
das áreas a serem pesquisadas em profundidade o aluno deve se organizar
pelo nível de prioridade para a coleta de dados. A priorização da coleta
deverá seguir a caracterização de hipóteses mais frágeis e menos frágeis.
Uma vez estabelecido as áreas e suas prioridades solicite ao aluno que se
debruçe no caso clínico de modo a coletar dados que nas etapas futuras
serão transformados em informações que possibilitarão a clarificação,
diferenciação e confirmação da hipótese diagnóstica.
11. Solicite ao aluno que, primeiramente, transforme os dados coletados em
informações que declarem a “normalidade” ou “anormalidade”, “aumentado”
ou “diminuído”, “alto” e “baixo”, “importante” ou “não importante”. Após esta
etapa peça que o aluno se questione: “as informações desenvolvida
adicionam alguma informação sobre as hipóteses diagnósticas?”. Caso a
resposta

seja

positiva

este

deve

tipificar

essas

informações

em

“confirmatórias”, “esclarecedoras”, “refutadoras” e “contraditórias”. Assim o
aluno alcança uma visão ampla sobre a(s) hipótese(s) diagnóstica(s) que
possibilitam a determinar o(s) diagnóstico(s) de enfermagem.
12. Solicite a confrontação da forte hipótese diagnóstica com os conteúdos
inerentes ao diagnóstico de enfermagem presentes na taxonomia NANDA-I.
Isso pode se dar pela verificação das diferentes classes inseridas nestes
domínios ou pelo título diagnóstico que mais se assemelha com a hipótese
diagnóstica. Recomenda-se que o aluno verifique todas as classes inseridas
nestes domínios e tente “encaixar” suas hipóteses diagnósticas nestas
classes. Uma vez encaixado solicite ao aluno que se aprofunde nos
diagnósticos inseridos nestas classes. Após a verificação das classes e dos
diagnósticos inseridos nestas, peça ao aluno que se questione: “o título
diagnóstico utiliza os eixos que realmente declaram a situação da hipótese
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diagnóstica?”; “a definição do diagnóstico explica e define fielmente ou
parcialmente a hipótese diagnóstica?”; “as características definidoras, caso
seja uma hipótese diagnóstica problema, foram verificadas no caso clínico?”;
“os fatores relacionados possuem relação com o contexto, com a etiologia ou
circunstâncias observadas no caso clínico que sustentaram a formulação da
minha hipótese diagnóstica?”; “os fatores de risco, caso seja um diagnóstico
de risco, possuem relação com a minha hipótese diagnóstica?”. Após
responder essas perguntas o aluno terá uma macro visão sobre o que possui
semelhança entre os conteúdos dos diagnósticos declarados na taxonomia
com os aspectos das hipóteses diagnósticas.
13. Solicite ao aluno que tome uma decisão sobre esta hipótese, ou seja,
transforme a hipótese em um diagnóstico de enfermagem sustentado pelas
teorias de enfermagem. Para isso peça ao aluno que se questione: “ao
confrontar a hipótese diagnóstica com os conteúdos declarados pela
taxonomia obtive uma percepção de alta ou baixa semelhança?”. Caso
positivo o professor deve ensinar como registrar o diagnósticos de
enfermagem. Recomenda-se o preenchimento da frase: Diagnóstico de
enfermagem __________[título do diagnóstico de enfermagem] relacionado a
_________[causa/fatores

relacionados],

evidenciado

por

_________[sintomas, sinais, características definidoras ou fatores de risco],
sustentado pela teoria de enfermagem _____________[nome da teoria de
enfermagem utilizada].
14. Peça ao aluno que compare com os colegas de atividade os componentes do
registro do diagnósticos de enfermagem, sendo estes: o título diagnóstico,
definição diagnóstica, as causas/fatores relacionados e os sintomas, sinais,
características definidoras ou fatores de risco dos diagnósticos de
enfermagem identificados. Solicite que o aluno verifique divergências e
concordâncias entre os componentes dos diagnósticos compatíveis, observe
a presença de diagnósticos não pontuados e determine a diferenciação de
diagnósticos similares. A partir de então, o docente deve abrir o debate para a
defesa dos diagnósticos determinados e não determinados. Peça que o aluno
determine e construa argumentos pautados nas perspectivas da teoria de
enfermagem, dos dados e contexto do caso clínico e dos conhecimentos pré-
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existentes. Por fim, aluno e professor juntos devem determinar os
diagnósticos válidos.
15. Solicite ao aluno que conecte o contexto do caso clínico com os diagnósticos
de enfermagem validados e os componentes da teoria de enfermagem. Para
isso o aluno deve se questionar: “quais os diagnósticos de enfermagem
dentro do contexto do caso clínico possuem maior valor ou grau de
intervenção imediata?”. Em seguida, solicite que se questione também: “na
teoria de enfermagem sustentadora existe alguma declaração ou componente
constitutivo que explica o diagnóstico de enfermagem ou prescreve
intervenções?”. Após a elaboração das respostas peça ao aluno que tome a
decisão sobre quais diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias
de enfermagem possui maior prioridade no caso clínico, registrando os
diagnósticos de enfermagem prioritários e suas respectivas justificativas.


Etapa de avaliação
Essa etapa tem como finalidade avaliar a processo de ensino-aprendizagem
por meio do uso da tecnologia educacional, assim recomenda-se:

1. Pedir aos estudantes que se autoavaliem sobre as dificuldades e facilidades
de encaminhamento em cada fase de julgamento diagnóstico.
2. Solicitar que os estudantes deem exemplos de alternativas de condução que
poderiam ter ajudado para minimização das dificuldades.
3. Estimular um debate sobre as dificuldades e alternativas de solução
apresentadas pelos estudantes.
4. Recomenda-se que o docente também avalie a si mesmo na aplicação da
tecnologia. Da sua avaliação pode constar a autoavaliação sobre o
conhecimento conceitual dos conteúdos ministrados, sobre o conhecimento
estratégico e procedimental acerca da aplicação do diagnóstico no caso.
Também, pode avaliar suas competências em lidar com possíveis situações
inesperadas, dentre elas: perguntas atípicas, bloqueios de estudantes no
avanço pelo julgamento diagnóstico.

97

Capítulo VII
Considerações Finais
A tecnologia educacional produzida neste estudo teve como foco a
aproximação do domínio conceitual e metodológico no ensino dos diagnósticos de
enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem em casos clínicos. Delimitouse como objetivo destacado o de desenvolver uma tecnologia educacional que
integre os constructos teóricos e metodológicos no ensino dos diagnósticos de
enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem em casos clínicos e nisso se
considera que o mesmo foi alcançado.
Quanto à orientação de base, o Diagrama V mostrou-se como o suporte
esquemático e conceitual fundamenalmental para proporcionar o direcionamento no
que tange a integração dos domínios conceitual e metodológico.
Reconhece-se que o desenvolvimento de uma tecnologia sempre exige um
conjunto de escolha de conhecimentos e técnicas que dependem da seleção de
seus desenvolvedores. Sendo assim, sem minimizar os possíveis benefícios de uso
da proposta tecnologia educacional, há que se destacar que não haverá consenso
de todos os usuários ou analistas das mesmas em suas potencialidades e
limitações.
O que se pode concluir é que a tecnologia elaborada é capaz de garantir uma
melhor integração dos domínios conceitual e metodológico, tanto por seus
elementos, quanto por buscar garantir a interação entre os dois domínios.
Como toda tecnologia proposta ela terá de ser validada por aplicação e por
critérios de validade que sigam o rigor metodológico da investigação científica. Sua
aceitação de uso no ensino dependerá tanto de seus atributos já descritos na
presente dissertação, quanto também da capacidade de manter a produção em
torno da mesma e da eficiente e abrangente publicação em periódicos
especializados.
Apesar de reconhecer a necessidade de passos posteriores para a aplicação
da tecnologia, recomenda-se, aqui, a utilização da mesma tanto em alunos de
formação inicial quanto em alunos de formação mais avançada. Essa oposição
possibilitará reconhecer os avanços e entraves do processo de ensino do
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diagnóstico de enfermagem sustentado por teorias de enfermagem em diferentes
fases da formação profissional. A tecnologia, portanto, não possui uma limitação no
que se refere ao nível de experiência do estudante.
Em adição, recomenda-se a aplicação de diferentes casos clínicos para que o
aluno tenha a oportunidade de se aproximar de outras teorias de enfermagem e
suas respectivas bases teórico filosóficas. Acredita-se, dessa maneira, que
potencialmente a tecnologia educacional extrapolará a finalidade de ensinar
diagnósticos de enfermagem sustentados pelas teorias de enfermagem contribuindo,
também, para o ensino das teorias de enfermagem. Essas hipóteses, também,
devem ser verificadas em estudos exploratórios de validação tecnológica.
Por fim, reconhece-se que a temática diagnóstica de enfermagem vinculada
as teorias de enfermagem é um assunto complexo, entretanto, oportuno para o
avançar do conhecimento epistemológico dos fundamentos da enfermagem e,
consequentemente, para o seu ensino na formação profissional.

99

Referências
AJANI, K.; MOEZ, S. Gap between knowledge and practice in nursing. Procedia
Social and Behavioral Sciences. 2001; 15.
ALEXANDER, M.F. Learning to Nurse: Integrating Theory and Practice. Churchill
Livingston 1983, Edinburgh.1
ALMEIDA, A. M. Competências e o processo ensino-aprendizagem do diagnóstico
de enfermagem. Rev Bras Enferm, 2004; 57(3); 279-83.
ALMEIDA, M. A. Competências e o processo ensino-aprendizagem do diagnóstico
de enfermagem: concepções de docentes e discentes. 2002. 245 p. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Educação: Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
BARNUM, B;S. Nursing theory:
Philadelphia: 1998. Lippincott.

analysis,

application,

evaluation.

5th

ed.

BENNER, P.; TANNER, C.A.; CHESLA, C.A. Expertise in Nursing Practice: Caring,
Clinical Judgment and Ethics 2009. Springer, New York.
BISHOP, S. M. (2002) Theory development process. In: MCEWEN, M.; WILLS, E. M.
Theoretical Basis for Nursing. Secound ed., North American Edition ed. Lippincott
Williams & Wilkins, 2009.
BOYCHUK, D.J.E.; COWIN, L.S. The experience of marginalization in new nursing
graduates. Nursing Outlook. 2004; 52(6), 289–296.
BRANDAO. M. A. G. Uma visão metacognitiva das estratégias diagnósticas de
enfermagem. Rio de Janeiro, 1999. 191p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia
Educacional em Saúde) – NUTES/CCS. UFRJ, 1999.
BRASIL. Resolução CNE/CES Nº 3. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Enfermagem. 07 nov. 2011.
CANDAU, V.M.; LELIS, I.A. A relação teoria-prática na formação do educador. In:
CANDAU, V.M. (org.) Rumo a uma nova didática. 10 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
CARPENITO-MOYET, Lynda Juall. Manual de Diagnósticos de Enfermagem. 11ª Ed.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
CARVALHO, E. C. de; BACHION, M.; FERRAZ, A. E. P.; VEIGA, E. V.; RUFFINO,
M. C.; ROBAZZI, M. L. do C. C. O processo de diagnosticar e o seu ensino. Rev.
Esc. Enf. USP, v.30, n.1, p. 33-43, abr. 1996.
CHIN, P.L.; KRAMER, M.K. Integrated knowledge developing in nursing.5th ed. St.
2004. Louis Mosby.
CHIN, P.L.; KRAMER, M.K. Theory and nursing: a systematic approach. St. Louis
3rd ed. 1991. St. Louis: Mosby Year Book.

100

CLARKE, M. Action and reflection: practice and theory in nursing. Journal of
Advanced Nursing. 1986. 11, 3–11.
CORLETT, J. The perceptions of nurse teachers, student nurses and preceptors of
the theory-practice gap in nurse education. Nurse Education Today. 2000; 20, 499505.
CORREA, C.G. Raciocínio clínico: o desafio do cuidar [tese]. São Paulo; Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2003.
CRUZ, D. de A. L. M. C. da. Diagnóstico de enfermagem: qual a abordagem no novo
currículo? In: GUEDES, M. V. C.; ARAUJO, T. L. de. (Org.). O uso do diagnóstico na
prática de enfermagem. 2. ed. Brasília, DF: Associação Brasileira de Enfermagem,
1997, p. 100-105.
CRUZ, D.A.L.M.C. Diagnóstico de enfermagem: qual a abordagem no novo
curriculo? In: GUEDES, M.V.C; ARAUJO, T.L., organizadores. O uso do diagnóstico
na prática de enfermagem. 2 ed. Brasília: Associação Brasileira de Enfermagem,
1997. P. 100-5.
CRUZ, D.L.M. A inserção do diagnóstico de enfermagem no processo assistencial.
In: CIANCIARULLO, T.I; GUALDA, D.M.R; MELLEIRO, M.M; ANABUKI, M.H,
organizadores. Sistematização de assistência de enfermagem:evolução e
tendências. São Paulo. Ícone, 2001 p. 63-84.
DAMASCENO, M.N.A. A relação teoria-prática na ação docente. Revista Educação
em Debate, 1987, n.°13, p. 40-51.
DE CHIARO, S. e LEITÃO, S. O papel do professor na construção discursiva da
argumentação em sala de aula. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 18, n. 3, set./dez.
p. 350-357, 2005.
Defining The Knowledge Of Nursing - NANDA International, 2015. Disponível em:
<http://www.nanda.org/nanda-international-history-1973-79.html>. Acesso em: 01
Nov. 2015.
DONALDSON, S. K.; CROWLEY, D. M.The discipline of nursing.1978. Nursing
Outlook, 26(2), 113-120.
DONOSO, M.T.V.; MACIEL, A.M.; CHIANCA, T.C.M. Percepção de discentes acerca
do ensino de teorias de enfermagem num curso de graduação. REME Rev Min
Enferm. 1998; 2(2):92-7.
ESTABROOKS, C.A.; THOMPSON, D.S.; LOVELY, J.E.; HOFMEYER, A.A guide to
knowledge translation theory.The Journal of Continuing Education in the Health
Professionals, 2006. 26(1), 25–36.
FAWCETT, J. Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation of nursing
models and theories. 2nd ed. Philadelphia: F.A. Davis, 2005.
FERRACIOLI, L. O ‘V’ epistemológico como instrumento metodológico para o
processo de investigação. Revista Didática Sistêmica. 2005; 1(1); 106-25
FOX, R. Gowin’s knowledge Vee and the integration of Philosophy and Methodology:
a case study. Journal of Geography in Higher Education, 2007; 31, 2, 269-284.

101

GOODE, H. The theory–practice gap and student nurses. Journal of Child Health
Care. 1998. 2(2): 86–90
GORTNER, S.R. Nursing science in transition. Nursing Research. 1980. 29(3), 180183.
GRAHAM, I.D.; TETROE, J.; KT Theories Research Group.Some theoretical
underpinnings of knowledge translation. Academic Emergency Medicine.
2007.14(4S), 936–941.
GUEDES, M.V.C; ARAUJO, T.L, organizadores. O uso do diagnóstico na prática de
enfermagem. 2 ed. Brasília: Associação Brasileira de Enfermagem; 1997. P. 59-69.
Houaiss A, Villar MS, Franco FMM. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva; 2001.
INEP.
Thesauros
Brasileiro
de
Educação.
Disponível:<
http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_thesauro.php?resolutio
n2=1024_1> Acesso em: 28 Jan. 2016
Thesauros
Brasileiro
de
Educação.
Disponível
<http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca/pesquisa_thesauro.php?resolutio
n2=1024_1> Acesso em: 28 Jan. 2016.
______.

JERLOCK, M.; FALK, K.; SEVERINSSON, E. Academic nursing education
guidelines: Tool for bridging the gap between theory, research and practice. Nursing
and Health Sciences. 2003. 5. 219-228.
JOHNS, C.; JOINER, A. Guided Reflection: Advancing Practice 2002. Blackwell
Science, Osney Mead, Oxford.
JONES,M. Thinking nursing. In: THORNE, S.E.; HAYES, V.E. Nursing Praxis.
Knowledge and Action. Sage Publications, London, 1997.
KIM, H. S. Theoretical thinking in nursing: Problems and propects. Recent
Advances in Nursing. 1989. 24,106-122.
LATHLEAN, J.; VAUGHAN, B. Unifying nursing practice and theory. Butterworth
Heinemann Ltd. 1994, Oxford.
LOPES, M. H. B de M. et al. Opinião dos alunos quanto ao ensino dos diagnósticos
de enfermagem segundo a Taxonomia da NANDA. Rev. Esc. Enf. USP, v.31, n.1,
p.80-8, abr. 1997.
LOPES, M.V.O.; SILVA, V.M.; ARAUJO, T. L. Validação de diagnósticos de
enfermagem: desafios e alternativas. Rev. Bras. Enferm. Brasília, v. 66, n. 5, p.
649-655, Oct. 2013 .
LUCKESI, C. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 10 ed. São Paulo.
Cortez; 1998.
MATOS, J. C. et al.. Ensino de teorias de enfermagem em Cursos de Graduação em
Enfermagem do Estado do Paraná - Brasil. Acta paul. enferm. 2011, vol.24, n.1, pp.
23-28.

102

MATOS, L.N.; GUIMARAES, T.C.F.; BRANDAO, M.A.G. and SANTORO, D. C.
Prevalence of nursing diagnosis of decreased cardiac output and the predictive value
of defining characteristics in patients under evaluation for heart transplant. Rev.
Latino-Am. Enfermagem. 2012, vol.20, n.2, pp. 307-315.
MCEWEN, M.; WILLS, E. M. Theoretical Basis for Nursing.Secound ed., North
American Edition ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
MEIER, M.J. Tecnologia em Enfermagem: desenvolvimento de um conceito [tese].
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2004.
MELO, A.S. Validação dos diagnósticos de enfermagem; Disfunção sexual e
Padrões de sexualidade ineficazes.Tese de doutorado. Ribeirão Preto, 2004.
MILLER, A. Theory to practice: implementation in the clinical setting. In: Jolley M,
Allan P (eds). 1989; Current Issues in Nursing. Chapman & Hall, London.
MITTON, C.M.; ADAIR, C.E.; MCKENZIE, E.; PATTERN, S.B.; PERRY, B.W.
Knowledge transfer and exchange: review and synthesis of the literature. Milbank
Quarterly. 2007; 85(4), 729–768.
MOREIRA, M. A. Pesquisa em Ensino: aspectos metodológicos e referenciais
teóricos à luz do Vê epistemológico de Gowin, São Paulo: EPU, 1990.
MOREIRA, M. A. Diagramas V e a aprendizagem significativa. Revista Chilena de
Educación Cientifica, 2007; vol 6, N. 2, pp 3-12
MOREIRA, M. A. Diagrama V no ensino de física. Porto Algre: Instituto de Física.
UFRGS, 1997.
MORESI, E.(Organizador), Metodologia de Pesquisa, Universidade Católica de
Brasília, 2003.
MOURA, E.R.F.; PAGLIUCA, L.M.F. A teoria de King e sua interface com o
programa "Saúde da Família". Rev. Esc. Enferm. USP. 2004;38(3):270-9.
NAKATANI, A.Y.K; CARVALHO, E.C; BACHION, M.M. O ensino de diagnóstico de
enfermagem através da pedagogia da problematização. Rev. Eletrônica Enferm.
[periódico da Internet]. 200; 2(1). Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista>.
Acesso em: 20 set 2014.
North American Nursing Diagnosis Association International. Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA: definições e classificação: 2015-2017. Porto Alegre: Artes
Médicas; 2015.
North American Nursing Diagnosis Association International. Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA: definições e classificação: 2009-2011. Porto Alegre: Artes
Médicas; 2010.
NIETSCHE, E.A.; BACKES, V.M.S.; COLOME, C.L.M.; CERATTI, R.N.; FERRAZ, F.
Tecnologias educacionais, assistenciais e gerenciais: uma reflexão a partir da
concepção dos docentes de enfermagem. Rev. Lationo-am Enfermagem 2005;
13(3);344-53

103

NIETSCHE, E.A. As tecnologias Assistenciais, Educacionais e Gerenciais
produzidas pelos Docentes dos Cursos de Enfermagem das Instituições de Ensino
Superior de Santa Maria-RS. In: Universidade Federal de Santa Maria-UFSM.
Relatório Final. Santa Maria (RS): UFSM/CNPq; 2003.
NIETSCHE, E.A. Tecnologia emancipatória: possibilidade ou impossibilidade para a
práxis de Enfermagem? Ijuí, 2000; Unijuí.
NOVAK, J.D; GOWIN, D.B. Learning How to Learn. Cambridge; 1984; Cambridge
University Press.
PENTLAND, D.; FORSYTH, K.; MACIVER, D.; WALSH, M.; MURRY, R.; IRVIVE, L.;
SIKORA, S. Key characteristics of knowledge transfer and exchange in health care:
integrative literature review. Journal of Advanced Nursing 2011; 67(7), 1408–1425.
PETERSON, S. BREDOW, T.S. Middle Range Theories. Aplication to Nursing
Research and Practice. Fourth Ed. Wolters Kluer: 2015. 344p.
POLIT D. F; BECK C. T. Fundamentos de Pesquisa em enfermagem: avaliação de
evidências para as práticas da enfermagem. 7a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2011.
669 p.
REA-NETO, A.. Raciocínio clínico -- o processo de decisão diagnóstica e
terapêutica. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo , v. 44, n. 4, p. 301-311, Dec.
1998.
ROBAZZI, M.L. do C.C.; CARVALHO, E.C.de; M.M.R; VEIGA, E.V. Diagnósticos de
enfermagem: atribuição feita por graduandos de enfermagem a pacientes internados
com alterações neurológicas. Rev. latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v.6, n.2,
p. 37-46, abril 1998.
RYCROFT-MALONE, J. Using theory and frameworks to facilitate the implementation
of evidence into practice. Worldviews on Evidence-based Nursing 2010.7(2), 57–
58.
SANTOS, Sônia Maria Josino dos; NOBREGA, Maria Miriam Lima da. Ações de
enfermagem identificadas no Projeto CIPESC(a) e utilizadas no cuidado de
pacientes com AIDS. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 38, n. 4, p. 369378, Dec. 2004.
SCHERER, P. A.Z.; SCHERER, A.E. Reflexão sobre o ensino de enfermagem na
pós-modernidade e a metáfora de uma lacuna teórico-prática. Rev. Latino-am
Enfermagem 2007; 15(3)
SILVA, A.G.I. Ensinando e cuidando com o processo diagnóstico em enfermagem.
Belém: Smith Produções Gráficas, 2001.
SILVA, C.C.; OLIVEIRA, A.K.S.; EGRY, E.Y.; NETO, E.A.L.; ANJOS, U.U.A.; SILVA,
A.T.M.C. Construção de um Vê de Gowin para análises de produções acadêmicas
de Enfermagem. Rev Esc. Enferm. USP 2013; 47(3); 709-13.
SILVA, G. T; MADUREIRA, F.V.S; TRENTINI, M. Processo de ensino-aprendizagem
para implementação do diagnóstico de enfermagem em unidade de terapia
intensiva. Cogitare. Enferm. 22007 Jul/Ago, 12(3):3279-86.

104

SILVA, M.C. Philosophy, Theory, and Research in Nursing: a linguistic journey to
nursing practice. In: KING, I.; FAWCETT, J. The language of Nursing Theory and
Metatheory. Indianapolis: Sigma Teta Thau Center Nursing Publishing, 1997.
SOUSA, J.M. Autonomias e lideranças no contexto europeu : vozes de directores de
escola de Portugal e Espanha. Dissertação de mestrado, Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação, Universidade do Porto, 2011; Porto, Portugal.
SUDSAWAD, P. Knowledge Translation: Introduction to Models, Strategies and
Measures. Southwest Educational Development Laboratory, The National Center for
the Dissemination of Disability Research, 2007; Austin, TX.
TAKAHASHI, A.A; BARROS, L.B.L.A; MICHEL, M.L.J; SOUZA, F.M. Dificuldades e
facilidades apontadas por enfermeiras de um hospital de ensino na execução do
processo de enfermagem. Acta. Paul. Enferm. 2008; 21 (1).32-8
WAGNER, J. Nurse scholar's perceptions of nursing's metaparadigm. 1986.
Dissertation. Ohio State University.
VASQUEZ, A.S. Filosofia da Praxis. 1977. Rio de Janeiro: Paz e Terra

