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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O aplicativo CuidarTech Neo Processo de Enfermagem é uma tecnologia que 
fornece ao enfermeiro um instrumento informatizado contendo histórico, 
diagnósticos e intervenções de enfermagem organizados pelas Necessidades 
Humanas Básicas e seguindo a taxonomia da Classificação Internacional para 
as Práticas de Enfermagem. O aplicativo a partir do preenchimento do histórico 
e exame físico faz o cruzamento dos indicadores clínicos alterados sugerindo os 
possíveis diagnósticos. E para cada diagnóstico apresenta uma lista de 
possíveis intervenções. Assim, o aplicativo oferece apoio a tomada de decisão 
na escolha dos diagnósticos e intervenções mais apropriadas para o recém-
nascido.  
Nesse sentido, a complexidade de teorias de enfermagem conjugadas com 
taxonomias de enfermagem foi internalizada pela interface de um aplicativo 
móvel para gerar possibilidades de executar a assistência de enfermagem ao 
neonato com assertividade, rapidez e segurança. 
Também, os processos de enfermagem realizados ficam armazenados em um 
banco de dados que podem ser recuperados para as avaliações sequenciais e 
outra funcionalidade do aplicativo é enviar todo o material formatado por e-mail 
para ser impresso e anexado nos prontuários, caso seja necessário. 
O ícone que representa o aplicativo foi construído de forma a representar o 
paciente neonatal. O canguru representa o método mãe-canguru, que tem 
tornado a assistência ao binômio mãe e recém-nascido prematuro mais 
humanizada e pautada em cientificidade. Além disso, o “C” em formato de cruz, 
é o logotipo da marca CuidarTech, tecnologias em enfermagem. A cor violeta do 
aplicativo é a cor referência da prematuridade. 

Aplicativo CuidarTechâNeo 
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Figura 1 – Ícone e telas de inicialização do aplicativo CuidarTech Neo. 
 
Na tela principal (Figura 1), o menu superior à direita do aplicativo exibe uma 
aba, que ao ser acionada mostra os botões “Processos de enfermagem” – exibe 
os processos de enfermagem anteriores armazenados no aplicativo; “Novo 
processo” – inicia um novo processo de enfermagem; “Como utilizar” – 
demonstra um tutorial para uso do aplicativo; “Sobre o CuidarTech Neo” – lista a 
equipe desenvolvedora do aplicativo; “Banco de dados” – exibe os dados 
armazenados pelo aplicativo, figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Aba Menu do aplicativo CuidarTech Neo. 
 
Após acessar “Novo processo”, a tela “Identificação do bebê” é acionada, e 
assim, dados de identificação do paciente podem ser adicionados. Após 
preenchimento dos dados de identificação, ao acionar o botão no final da tela 
“Iniciar processo”, exibe-se as NHB para execução do Histórico de enfermagem. 
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Figura 3 – Início e final da tela Identificação do bebê do aplicativo CuidarTech 
Neo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Tela Histórico de Enfermagem e detalhe da necessidade de 
Oxigenação do aplicativo CuidarTech Neo. 
 
A tela apresenta as NHB (Figura 4) para seleção e preenchimento. Ao clicar em 
cada NHB, o enfermeiro deve efetuar o registro dos dados. Ressalta-se que 
nenhum dado é obrigatório de ser preenchido, propiciando que o dinamismo da 
assistência de enfermagem seja respeitado. 
Ao acessar, por exemplo, a segunda NHB “Oxigenação”, existem campos para 
a inclusão de dados abertos, campos tipo checkbox – representados por 
pequenos quadrados antes dos dados (resposta múltipla) e campos tipo radio 
button – representados por círculos antes dos dados (resposta única 
dicotômica). Nesse momento o enfermeiro pode selecionar dados ao clicar nos 
itens. 
Após preencher os dados relevantes do Histórico do paciente, e rolagem da tela 
os botões “Necessidade anterior”, “Gerar diagnóstico” e “Próxima necessidade” 
são exibidos no fim da tela. Ao acionar o botão “Gerar diagnóstico”, exibe-se a 
tela de Diagnóstico de enfermagem.  
Os dados selecionados no “Histórico de enfermagem”, aqui exemplificados pela 
NHB Oxigenação, cruzados com os dados de “Identificação do bebê”, promovem 
a geração de “diagnósticos de enfermagem”, quando se aciona o botão “Gerar 
diagnóstico”. A geração do diagnóstico respeita uma linha de pensamento de 
relações entre indicadores clínicos e diagnósticos e depende da marcação e 
preenchimento dos campos de dados.  
A tela de “Diagnóstico” (Figura 5) contém: em fundo roxo, o número do 
diagnóstico, título – com opção de seleção múltipla tipo checkbox, definição do 
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diagnóstico, e, em fundo cinza, indicadores relacionados ao diagnóstico 
selecionados no histórico. 
Quando o enfermeiro utiliza o julgamento clínico e seleciona o diagnóstico 
desejado acionando o botão tipo checkbox, as “Intervenções de enfermagem” 
relacionadas àquele diagnóstico são exibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Tela Diagnósticos de enfermagem e integração entre diagnóstico e 
intervenções de enfermagem do aplicativo CuidarTech Neo.  
 
Após julgar todos os diagnósticos sugeridos, ao rolar a tela de “Diagnósticos de 
enfermagem”, são exibidos os botões “Voltar às Necessidades” – que retorna à 
tela inicial do Histórico de enfermagem; “Enviar por e-mail” – que cria um resumo 
dos dados de “Identificação do bebê”, exibe os “Diagnósticos” selecionados pelo 
enfermeiro e respectivas intervenções em formato de texto que permite envio 
para e-mail; e “Salvar diagnóstico” – que armazena os dados preenchidos e 
selecionados pelo enfermeiro para uso posterior e formação do banco de dados. 
No caso do aplicativo CuidarTech Neo, os indicadores clínicos levantados no 
histórico de enfermagem foram fundamentais para elaborar os algoritmos que 
geram os diagnósticos e consequentemente suas relações com as intervenções 
de enfermagem. Este processo, em si mesmo, é inovador e pode auxiliar outros 
profissionais de enfermagem a desenvolverem versões digitais de seus 
instrumentos de trabalho, reforçando a necessidade de integração entre equipes 
interdisciplinares. 
Validação do aplicativo CuidarTech Neo 
Os enfermeiros avaliaram o aplicativo de acordo com características de 
adequação funcional, confiabilidade, usabilidade, eficiência de desempenho, 
compatibilidade e segurança de aplicativos móveis, conforme respostas nas 
Tabelas 1, 2, e 3. 
 
Tabela 1 – Distribuição das respostas relativas à adequação funcional e 
confiabilidade do Aplicativo CuidarTech Neo pelos enfermeiros. Vitória, ES, 
2018. (n=11) 

Característica Subcaracterística 
Acordo Desacor

do 
Não se 
aplica Total 

n % n % n % n % 
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Adequação 
funcional Integridade funcional         

 

O aplicativo atende a 
aplicação do 
processo de 
enfermagem 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 

O aplicativo dispõe de 
todas as funções 
necessárias para 
execução do 
processo de 
enfermagem 

9 81,8 2 18,
2 0 0,0 1

1 
100,
0 

 Correção funcional         

 

O aplicativo permite 
aplicação do 
processo de 
enfermagem de forma 
correta 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 

O aplicativo é preciso 
na execução das 
funções do processo 
de enfermagem 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 Aptidão funcional         

 

O aplicativo facilita a 
execução do 
processo de 
enfermagem 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

Confiabilidade Maturidade         

 
O aplicativo não 
apresenta falhas com 
frequência 

8 72,7 0 0,0 3 27,
3 

1
1 

100,
0 

 Tolerância a falhas         

 

Quando ocorrem 
falhas o aplicativo 
continua funcionando 
conforme esperado 

8 72,7 0 0,0 3 27,
3 

1
1 

100,
0 

 Recuperabilidade         

 
O aplicativo é capaz 
de recuperar dados 
afetados por falhas 

6 54,5 0 0,0 5 45,
5 

1
1 

100,
0 

 Disponibilidade         
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Tabela 2 – Distribuição das respostas relativas à usabilidade do Aplicativo 
CuidarTech Neo pelos enfermeiros. Vitória, ES, 2018. (n=11) 

Característica Subcaracterística 
Acordo Desacor

do 
Não se 
aplica Total 

n % n % n % n % 

Usabilidade Reconhecimento de 
adequação         

 É fácil entender o 
conceito e a aplicação 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1

1 
100,
0 

 É fácil executar suas 
funções? 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1

1 
100,
0 

 Apreensibilidade         

 É fácil aprender a 
usar 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1

1 
100,
0 

 
O aplicativo facilita a 
entrada de dados 
pelo usuário 

10 90,9 1 9,1 0 0,0 1
1 

100,
0 

 
O aplicativo facilita a 
saída de dados pelo 
usuário 

10 90,9 0 0,0 1 9,1 1
1 

100,
0 

 Operabilidade         

 

O aplicativo possui 
atributos que torna 
mais fácil a realização 
do processo de 
enfermagem 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 O aplicativo fornece 
ajuda de forma clara 10 90,9 0 0,0 1 9,1 1

1 
100,
0 

 Acessibilidade         

 
O aplicativo pode ser 
utilizado por pessoas 
com deficiência 

9 81,8 1 9,1 1 9,1 1
1 

100,
0 

 Proteção contra erro         

 
O aplicativo informa 
ao usuário a entrada 
de dados inválidos 

8 72,7 0 0,0 3 27,
3 

1
1 

100,
0 

 
O aplicativo fica 
acessível para uso 
quando necessário 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 



	

Licença Creative Commons: 

 

8 

 Estética de interface 
de usuário         

 O design gráfico é 
agradável ao usuário 10 90,9 1 9,1 0 0,0 1

1 
100,
0 

 A cor é agradável 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

Tabela 3 – Distribuição das respostas relativas à eficiência de desempenho, 
compatibilidade e segurança do Aplicativo CuidarTech Neo pelos enfermeiros. 
Vitória, ES, 2018. (n=11) 

Característica Subcaracterística 
Acordo Desacor

do 
Não se 
aplica Total 

n % n % n % n % 
Eficiência de 
desempenho Tempo         

 
O tempo de resposta 
do aplicativo é 
adequado 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 
O tempo de execução 
do aplicativo é 
adequado 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 Recursos         

 
Os recursos utilizados 
pelo aplicativo são 
adequados 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

 Capacidade         

 O aplicativo permite 
uma boa navegação 11 100,0 0 0,0 0 0,0 1

1 
100,
0 

 O aplicativo é rápido 10 90,9 0 0,0 1 9,1 1
1 

100,
0 

Compatibilidad
e Interoperabilidade         

 

O aplicativo permite 
interação entre os 
módulos 
(identificação, 
histórico, diagnóstico, 
intervenções) 

11 100,0 0 0,0 0 0,0 1
1 

100,
0 

Segurança Integridade         

 
O aplicativo é capaz 
de impedir a exclusão 
ou alteração de 

8 72,7 0 0,0 3 27,
3 

1
1 

100,
0 
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informações 
armazenadas 

 
Na avaliação da “adequação funcional”, verificou-se que na subcaracterística 
“integridade funcional”, todos os enfermeiros concordaram que o aplicativo 
atende a aplicação do processo de enfermagem. Entretanto, dois enfermeiros 
apontaram que o aplicativo não dispõe de todas as funções necessárias para a 
execução do processo de enfermagem, pois não dispõe de campo aberto para 
descrever dados do histórico que não estejam contemplados nos itens pré-
definidos. 
a ausência de um campo aberto para permitir a evolução de alguns dados do 
paciente pode dificultar a etapa de coleta de dados (E2). 
senti falta de um campo aberto em cada NHB (E3). 
Na “correção funcional” todos os juízes afirmaram que o aplicativo permite 
aplicação do processo de forma correta e que é preciso na execução das 
funções. E na “aptidão funcional” todos concordaram que o aplicativo facilita a 
execução do processo.  
Ao avaliarem a “confiabilidade”, nas subcaracterísticas “maturidade” e “tolerância 
a falhas”, se o aplicativo apresenta falhas com frequência e se quando ocorrem 
falhas o aplicativo continua funcionando conforme esperado três enfermeiros 
não foram capazes de julgar tais itens, justamente por não ter ocorrido falhas 
durante o manuseio do aplicativo. 
Na subcaracterística “recuperabilidade”, cinco enfermeiros não foram capazes 
de julgar a afirmativa de que aplicativo é capaz de recuperar dados afetados por 
falhas, porque o aplicativo não apresentou falhas durante a avaliação. Apenas 
seis enfermeiros estiveram de acordo com tal afirmativa, o que corresponde a 
54,5% dos sujeitos da pesquisa, sendo assim, apenas essa subcaracterística 
não alcançou o objetivo positivo esperado de 70%. 
Atendendo à subcaracterística “disponibilidade”, todos concordaram que o 
aplicativo fica acessível para uso quando necessário. 
Em relação à característica “usabilidade”, a subcaracterística “reconhecimento 
de adequação” obteve respostas positivas em todos as avaliações. Na 
“apreensibilidade”, dois enfermeiros discordaram que o aplicativo facilita a 
entrada de dados pelo usuário, justificando que: 
deveria haver opções de marcar “não se aplica” para cada item do histórico de 
enfermagem, pois é a única forma de garantir que o enfermeiro avaliou mesmo 
o paciente. Além do mais, deve haver um campo em aberto em cada NHB, pois 
muitas informações relativas ao paciente precisam ser melhor descritas (E2).  
talvez deveria haver algum sistema de obrigatoriedade de preenchimento de 
dados ausentes, para impedir que o histórico fique em branco. Acho que precisa 
corrigir, senão alguns enfermeiros podem nem ler as questões (E7). 
Para a questão se o aplicativo facilita a saída de dados pelo usuário houve uma 
resposta não se aplica, justificando que não teve condições de avaliar tal 
afirmativa. 
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Para o critério de “operabilidade”, a afirmação de que o aplicativo possui atributos 
que torna mais fácil a realização do processo de enfermagem obteve resposta 
positiva em unanimidade e a afirmação de que o aplicativo fornece ajuda de 
forma clara não foi possível de ser avaliada por um dos enfermeiros. 
Na “acessibilidade”, obteve-se respostas em desacordo, conforme os relatos: 
o aplicativo não pode ser utilizado por pessoas com deficiência, pois não emite 
som (E1).  
dependendo da deficiência, concordo que o aplicativo não pode ser utilizado 
(E7). 
A subcaracterística “proteção contra erro” representada pela afirmação de que o 
aplicativo informa ao usuário a entrada de dados inválidos não foi capaz de ser 
avaliada por três enfermeiros, um deles justificou que: 
nos dados preenchidos e marcados não houve a inserção de dados inválidos 
(E7). 
Quando se investigou se o design gráfico é agradável ao usuário, na 
subacaraterística “estética de interface de usuário”, todos concordaram que a cor 
é agradável, no entanto, um enfermeiro esteve em desacordo com o tamanho 
dos campos, explicando: 
a visualização dos dados é dificultada por serem campos pequenos (E2).  
Na categoria “eficiência de desempenho” a subcaracterística “tempo” foi avaliada 
positivamente em todos os casos, assim como “recursos”, foram considerados 
adequados por todos os enfermeiros. 
Quanto à “capacidade”, todos concordaram que o aplicativo permite uma boa 
navegação e o aplicativo é rápido. No entanto, um enfermeiro ponderou que na 
primeira avaliação do paciente prefere realizar o histórico no instrumento 
impresso, mas ao final concordou que após ter os dados preenchidos o aplicativo 
é mais rápido. 
particularmente acho mais demorado o uso do aplicativo do que fazer à mão, 
mas, nas vezes em que o paciente já foi admitido, ou seja, não sendo o primeiro 
exame do paciente e as informações já estando salvas, é mais rápido (E7). 
Na avaliação de “compatibilidade”, a subcategoria “interoperabilidade” foi 
considerada positiva por todos os enfermeiros, pois verificaram a capacidade do 
aplicativo de integrar os módulos - identificação, histórico, diagnóstico e 
intervenções.  
Na avaliação de Segurança, a integridade, não foi capaz de ser avaliada por três 
enfermeiros no quesito do aplicativo impedir a exclusão ou alteração de 
informações armazenadas. 
Todas as características adequação funcional, confiabilidade, usabilidade, 
eficiência de desempenho, compatibilidade e segurança de aplicativos móveis 
avaliadas obtiveram o valor mínimo esperado de adequação positiva de 70%; 
exceto a característica “confiabilidade”, subcaracterística “recuperabilidade” que 
alcançou 54,5%. 
Ao final do preenchimento do instrumento o enfermeiro emitiu sua opinião acerca 
do aplicativo, tecendo comentários: 
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achei muito prático, completo, muito mais fácil realizar o julgamento diagnóstico 
quando temos o aplicativo do que simplesmente tirar da nossa cabeça (E7). 
ficou com layout muito bonito [...] o aplicativo não possibilita integração com 
outros sistemas, como o utilizado pelo hospital, isso dificulta sua utilização na 
prática assistencial (E3). 
adorei o aplicativo, é fácil de manusear, interessante, dá até vontade de 
examinar os pacientes e evoluir no aplicativo (E4). 
Após a fase de avaliação dos enfermeiros o aplicativo foi submetido as correções 
sugeridas. 
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Realização: 
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Financiamento: 

 
 

 

A tecnologia será encaminhada ao Instituto de Inovação Tecnológica da 
Universidade Federal do Espírito Santo para realização do registro após 
finalização dos testes. 
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