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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O aplicativo “CuidarTechPed” foi delineado para oferecer ao usuário acesso rápido a 

uma listagem de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem que 

representam a prática assistencial referente à criança hospitalizada por acometimentos 

gastrointestinais e cardiopulmonares organizados segundo o referencial teórico de 

Horta. Foi realizado um agrupamento das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de 

forma a, além de acessar os enunciados de enfermagem, poder praticar o raciocínio 

diagnóstico a partir de casos clínicos relativos ao fenômeno da “Saúde da criança”.  

Quanto à logomarca, a letra “P” para representar Ped e o “C” em formato de cruz, é o 

logotipo da marca CuidarTech, tecnologias em enfermagem. Para utilizar o aplicativo, o 

usuário deve clicar no ícone “CT Ped” do aplicativo presente na tela do dispositivo móvel 

e abrir a tela principal (Figura 1). 

Figura 1 - Tela de apresentação do aplicativo. 

  

 

Logo em seguida, abrirá a tela inicial do menu de navegação (Figura 2), contendo as 

opções: “TEORIA E CLASSIFICAÇÕES DE ENFERMAGEM”, “ESTUDOS DE 
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CASO”, “PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM”, “EQUIPE TÉCNICA”, 
“REFERÊNCIAS”. O menu lateral também oferece telas que podem ser acessadas em 

qualquer ícone. Ao clicar na opção “TEORIA E CLASSIFICAÇÕES DE ENFERMAGEM” 

(Figura 3), surgirá uma tela contendo acesso as “NHB”, “NANDA I”, “NOC”, “NIC” e 

“CIPE®”.  

Figura 2 – Menu de navegação.              Figura 3 – Menu lateral do APP. 

        

 

Na tela representada pela Figura 4, o usuário poderá acessar no menu de navegação, 

os estudos de caso, onde poderá optar por praticar na taxonomia CIPE® ou NANDA I. 

Nesse contexto, pode-se optar pela seção “ESTUDOS DE CASO” (Figura 5) e qual a 

abordagem das NHB deseja exercitar nos estudos de caso, sejam necessidades 

psicobiólógicas, psicossociais ou psicoespirituais, dos 21 estudos de caso disponíveis.  

Figura 4 – Menu lateral do APP. 
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Figura 5 – Estudos de caso CIPE® ou NANDA I.  

    

 

A opção “CIPE® ou NANDA I” oferece uma listagem dos diagnósticos de enfermagem 

distribuídos pelos conceitos da Teoria das Necessidades Humanas Básicas12. Ao todo, 

retirando as repetições, na CIPE® são 21 diagnósticos de enfermagem, 21 resultados 

de enfermagem e 67 intervenções de enfermagem. Já na NANDA I com 21 diagnósticos 

de enfermagem, 20 resultados de enfermagem, 28 intervenções de enfermagem e 92 

atividades de enfermagem representativos da prática da enfermagem a assistência à 

criança hospitalizada por acometimentos gastrintestinais e cardiopulmonares. 

Caso a resposta selecionada for incorreta, o usuário terá uma dica dos indicadores 

clínicos que estão relacionados com aquele caso clínico, como forma de auxiliá-lo na 

execução do raciocínio diagnóstico, tendo, subsequentemente, a opção de tentar 

novamente (Figura 6).  

 

Figuras 6 - "Resposta incorreta” - Navegabilidade entre diagnóstico, resultado e 
intervenções de enfermagem, utilizando como exemplo o diagnóstico de enfermagem 
“Troca de gases, prejudicada”. 
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O enfermeiro, ao selecionar o diagnóstico de enfermagem correto, terá acesso a uma 

breve explicação sobre o diagnóstico e seus indicadores clínicos, visualizando 

sequencialmente o ícone com os possíveis resultados e intervenções de enfermagem 

que constituirão a base para o alcance do resultado esperado, conforme pode ser 

observado no exemplo do diagnóstico de enfermagem “Troca de gases, prejudicada” na 

Figura 7. Nesse entorno ainda, aparecerá um ícone para acessar os procedimentos de 

enfermagem indicados para auxiliar o enfermeiro ou o estudante de enfermagem na 

efetivação das Intervenções/Atividades de enfermagem. Em seguida, o usuário poderá 

selecionar a opção de prosseguir para o próximo estudo de caso. 

Figura 7 - "Resposta incorreta” - Navegabilidade entre diagnóstico, resultado e 
intervenções de enfermagem, utilizando como exemplo o diagnóstico de enfermagem 
“Troca de gases, prejudicada”. 
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Ao clicar o ícone dos procedimentos de enfermagem, surgirá uma tela com os 8 

procedimentos disponíveis para efetivação das Intervenções/Atividades de enfermagem 

construídas para aprimorar o cuidado seguro e responsável do enfermeiro e estudante 

de enfermagem (Figura 8). 

 

Figura 8 – Ícone dos Procedimentos de Enfermagem. 

     

Após a fase de desenvolvimento, o aplicativo será registrado no Instituto de Inovação 
Tecnológica da UFES. 
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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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