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Resumo 

O estudo teve como objetivo analisar a produção do conhecimento em Classificações de Enfermagem, por meio de 

revisão integrativa da literatura. Tendo como foco a segunda e a terceira etapa do Processo de enfermagem (PE), no 

qual são traçados os diagnósticos, resultados esperados e as intervenções de enfermagem que nortearão as ações de 

enfermagem. Foram consultadas as bases de dados BVS, PubMed e SciELO com 269 resultados para Diagnóstico de 

enfermagem e 34 para Intervenção de enfermagem. Os artigos foram categorizados em: Diagnósticos/Intervenções  

para áreas específicas,  Diagnósticos específicos, Intervenções para um Diagnóstico específico, Criação de novos 

Diagnósticos/Intervenções. Em relação as áreas pesquisadas a saúde do adulto foi a mais pesquisada. Conclui-se que 

a revisão apontou um perfil de publicações sobre Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem, segundo a classificação 

da NANDA Internacional e Classificação das Intervenções de Enfermagem, bem como as lacunas de conhecimento.   
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Introdução 
O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta 
metodológica composta por cinco etapas, quais sejam, 
Histórico, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e 
Avaliação de Enfermagem1. Para o desenvolvimento do 
PE existem classificações padronizadas de enfermagem. 
As utilizadas neste estudo foram NANDA Internacional 
(NANDA-I)2 e Classificação das Intervenções de 
Enfermagem (NIC)3. Objetivou-se analisar a produção do 
conhecimento em Classificações de Enfermagem, por 
meio de revisão integrativa da literatura.  

Resultados e Discussão 
Foram consultadas as bases de dados BVS, PubMed e 
SciELO com 269 artigos incluídos na revisão para 
Diagnóstico de Enfermagem e 34 para Intervenção de 
Enfermagem, no período de setembro/outubro de 2018. 

 
Figura 1. Fluxograma para seleção dos artigos. 
 
Os artigos foram categorizados em: Diagnósticos/ 
Intervenções para áreas específicas, Diagnósticos 

específicos, Intervenções para um diagnóstico 
específico, Criação de novos diagnósticos/intervenções. 
 

 

 
Conclusões 

A revisão apontou um perfil de publicações sobre 
Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem, segundo a 
classificação da NANDA-l e NIC, bem como as lacunas 
de conhecimento.    
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