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Objetivos: Identificar como os enfermeiros vêm utilizando as taxonomias NANDA I, NOC e 

NIC no cuidado ao idoso e descrever as características da amostra quanto ao país, cenário de 

estudo, ano de publicação e periódico. Método: Trata-se de um estudo de revisão narrativa da 

literatura (RNL) a qual é considerada como estudo amplo, apropriado para descrever e/ou discutir 

o que vem sendo produzido acerca de determinado assunto, ou seja, o estado da arte. Esses 

estudos permitem a sistematização atualizada de conhecimento sobre uma temática específica em 

curto espaço de tempo (ROTHER, 2007). Para a execução da RNL estão sendo utilizadas três 

etapas distintas e subsequentes (ROTHER, 2007). Na primeira desenvolveu-se a busca 

estruturada nas bases de dados LILACS, Scielo, Pubmed, Web of Science, Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health Literature, pois seu acervo é atualizado semanalmente e, por isso, 

permite aos pesquisadores um acesso eficiente aos conhecimentos produzidos na área da saúde 

utilizando os descritores correspondentes aos termos de indexação Medical Subject Headings 

(MeSH) ou Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), pesquisados nos idiomas inglês e 

português: processos de enfermagem, Nanda, idoso. A segunda etapa foi a seleção dos artigos 

baseada na leitura de seus títulos e resumos, utilizando-se como critérios de inclusão artigos que 

abordassem a utilização de NNN no cuidado ao idoso; publicações nacionais e internacionais; em 

inglês, espanhol ou português; publicações dos últimos dez anos (2004 a 2015), pois se acredita 

que seja o período em que aconteceu o desenvolvimento de estudos sobre aplicação das 

classificações de enfermagem no ensino, pesquisa e assistência; pesquisas qualitativas, 

quantitativas, quali-quantitativas, relatos de experiência e estudos reflexivos. Os critérios de 

exclusão foram: artigos sem acesso ao texto completo; não disponíveis online. A terceira etapa 

será o mapeamento e análise dos artigos selecionados por meio de um instrumento para 

organização e tabulação dos dados constituídos das seguintes variáveis: identificação do artigo 

(autor, ano e país), objetivo, metodologia, cenário de estudo, ano de publicação, periódico e por 

fim a análise crítica. Resultados: a primeira etapa foi realizada por meio da busca nas bases de 

dados previamente estipulada e esse foi o primeiro desafio enfrentado na realização desta 

pesquisa. Várias são as dificuldades encontradas, mas quando uma revisão de literatura segue 

rigorosamente uma metodologia, torna-se mais tranquilo para o estudante dar conta da seleção 

dos artigos. Uma das principais dificuldades foi a leitura dos artigos na língua inglesa, sendo esta 

                                                 
 



                               
a maior fonte de produções nesta temática. Durante as leituras dos artigos, para aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão foram identificadas algumas ideias sobre a temática que 

subsidiaram a descrição da segunda etapa. A utilização das taxonomias de enfermagem se torna 

essencial, com vistas a unificar uma linguagem padronizada que classifique a avaliação 

diagnóstica, as intervenções e os resultados esperados a partir de uma abordagem de enfermagem 

baseada em evidência. No cuidado clínico ao idoso existe a necessidade de identificar resultados 

mais frequentemente associados aos diagnósticos de enfermagem NANDA-I e às intervenções 

utilizadas para atingir as metas propostas, ou seja, a necessidade de utilizar a ligação de NNN. As 

ligações entre diagnósticos, intervenções e resultados podem promover a elaboração das 

intervenções, subsidiando o enfermeiro para a execução dos cuidados, bem como proporcionando 

informações para o ajuste às necessidades de cada paciente (JOHNSON et al., 2009), neste caso 

para cada idoso. As ligações NNN fornecem associação entre as três taxonomias padrão. O 

primeiro passo é determinar o diagnóstico da NANDA-I, após, devem ser considerados os 

resultados NOC mais apropriados para a situação do paciente (idoso) e, então, escolher as 

intervenções que sejam mais prováveis para o alcance dos resultados desejados (JOHNSON et 

al., 2009). No entanto, essas classificações podem ser utilizadas separadas e de forma 

independente, porém, juntas representam o domínio da enfermagem nos diversos ambientes de 

prática clínica e de especialidades (JOHNSON et al., 2009).  Dessa forma, seria possível expandir 

e, principalmente, implementar, discutir e avaliar a aplicabilidade de taxonomias padronizadas, 

direcionando e individualizando o cuidado ao idoso no cenário da prática clínica (MOORHEAD, 

JOHNSON, 2004). Destaca-se a importância de utilizar a ligação de NNN, no entanto se 

evidencia a escassez de investigações que avaliem a utilização das classificações NANDA-I-NIC-

NOC, no contexto da prática clínica de pacientes idosos, o que vem sendo observado até o 

momento. A finalização da segunda etapa do estudo, bem como a elaboração da terceira que 

corresponde ao mapeamento e análise dos artigos selecionados e posterior organização e 

tabulação dos dados, acontecerá no segundo semestre do presente ano conforme cronograma pré-

estabelecido. 
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