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RESUMO 

 

REZENDE, Laura Cristhiane Mendonça. Sistematização da Assistência de Enfermagem 

em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: desenvolvimento de um protótipo para ser 

utilizado em dispositivo móvel. 2015. 105f. Dissertação (Mestrado de Enfermagem) - Centro 

de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - 2014. 

 

Introdução: É inegável que a evolução dos dispositivos de computação móvel, associada ao 

desenvolvimento das capacidades para operar em rede sem fios, potencializa novas formas de 

utilizá-los na prestação dos cuidados de enfermagem e estende os sistemas de informação até 

o paciente. Objetivos: Desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel que possibilite o 

registro de dados para a Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e implementar o protótipo para identificar a percepção dos 

enfermeiros quanto ao seu uso. Método: Trata-se de uma pesquisa metodológica do tipo 

aplicada, desenvolvida na UTIN do Hospital Universitário Lauro Wanderley, localizado no 

município de João Pessoa-PB. As principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do 

software foram: a linguagem de programação Ruby, Ruby on Rails e JavaScript; o framework 

Bootstrap; o servidor de produção Ubuntu Linux, Nginx Webserver e o Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL. O software foi desenvolvido no período de 

maio a setembro de 2014 e utilizado pelas enfermeiras durante trinta dias - de 09 de setembro 

a 09 de outubro de 2014. Participaram do estudo cinco enfermeiras que desenvolvem suas 

atividades na UTI Neonatal. Para avaliar o aplicativo, foi elaborado um questionário 

semiestruturado, e os resultados, analisados através do método de análise temática de 

conteúdo de Bardin. A pesquisa obedeceu às orientações inerentes ao protocolo de pesquisa 

contido na Resolução nº 466/12 CNS. O projeto foi aprovado e registrado no Sistema 

Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos com CAAE-

25890914.5.0000.5183. Resultados: No que se refere à tecnologia móvel utilizada, em geral, 

as enfermeiras não apresentaram dificuldades, pois se familiarizam com esse tipo de 

dispositivo. Quanto às que sentiram dificuldades, com o frequente uso do sistema, os 

obstáculos foram minimizados. De maneira geral, o aplicativo dispõe das funções necessárias 

para a SAE em UTI Neonatal, mas se sugerem alterações quanto à interface das telas e alguns 

termos da coleta de dados e parâmetros disponibilizados pelo aplicativo. Na opinião dos 

participantes do estudo, as principais contribuições do software para tecnologia móvel são: 

agilidade em desenvolver e documentar a SAE, liberdade de movimentação, padronização da 

avaliação do recém-nascido, otimização de tempo na realização de atividades burocráticas, 

possibilidade de resgatar informações e redução do espaço físico ocupado. Conclusão: Um 

sistema para SAE em tecnologia móvel possibilita a flexibilidade na realização das atividades 

de registro pelo enfermeiro, uma vez que a coleta de dados pode ser realizada à beira do leito. 

Além disso, proporciona inúmeras vantagens ao cotidiano de trabalho desse profissional.  

 

 

Palavras-chave: Informática em Enfermagem; Processos de Enfermagem; Registros 

eletrônicos de saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

REZENDE, Laura Cristhiane Mendonça. Systematization of Nursing Care in Neonatal 

Intensive Care Unit: development of a prototype for use in mobile device. 2015. 105 

sheets. Paper (Mastership in Nursing) - Health Sciences Center, Federal University of Paraiba, 

João Pessoa, 2014. 

 

Introduction: it is undeniable that the evolution of mobile computing devices, associated 

with the development of capacities for operation in wireless network, potencializes new ways 

to use them for nursing care provision, enabling to extend information systems up with the 

patient. Objectives: to developing an application for mobile device that allows data logging 

for systematization of nursing care in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and 

implementing the prototype allowing to identify the nurses' perception about their use. 

Method: this is a methodological research of applied type, developed in the NICU of the 

Lauro Wanderley University Hospital, located in the city of João Pessoa, PB. The main 

technologies used for the development of software were the Ruby programming language, 

Ruby on Rails and JavaScript; Bootstrap framework; Ubuntu Linux production server, Nginx 

Webserver and PostgreSQL Database Management System. The software was developed in 

the period from May to September 2014 and used by nurses for thirty days, from 9th 

September to 9th October 2014. The study included five nurses who develop their activities in 

the NICU. To evaluating the application there was developed a semi-structured questionnaire 

and the results analyzed through the content thematic analysis of the method Bardin. There 

were obeyed guidelines inherent in the research protocol contained in Resolution No. 466/12, 

National Health Council (CNS). The project was approved and registered with the National 

Information System on Ethics in Research involving Human Subjects, with CAAE-

25890914.5.0000.5183. Results: with respect to mobile technology used, in general, nurses 

do not present difficulties, because they have familiarity with this type of device. Those who 

experienced difficulties with the frequent use of the system, the obstacles were minimized. 

Overall, it is emphasized that the application includes features for SAE in NICU, but changes 

are suggested as the interface of screens and some terms of data collection and parameters 

available by the applicable. In the view of the study participants, the main contributions of 

software for mobile technology are: agility to develop and document the SAE, freedom of 

movement, evaluation of standardization of the newborn, time optimization in carrying out 

bureaucratic activities, ability to retrieve information and reducing the physical space 

occupied. Conclusion: therefore, a system for SAE in mobile technology allows flexibility in 

carrying out registration activities by the nurse, since the data collection can be performed at 

the bedside; in addition, offers numerous advantages to this professional work routine.  

Descriptors: Informatics in Nursing; Nursing Process; Electronic Health Records. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

REZENDE, Laura Cristhiane Mendonça. Sistematización de la Atención en Unidad de 

Cuidados Neonatales Intensivos de Enfermería: desarrollo de un prototipo para su uso 

en dispositivos móviles. 2015. 105 hojas. Monografía (Maestría en Enfermería) - Centro de 

Ciencias de la Salud, Universidad Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: es innegable que la evolución de los dispositivos de informática móvil, 

asociados con el desarrollo de capacidades para el funcionamiento en red inalámbrica, mejora 

nuevas formas de utilizarlos en la prestación de los cuidados de enfermería, lo que permite 

ampliar los sistemas de información con el paciente. Objetivos: desarrollar una aplicación 

para móviles que permite el registro de datos para la sistematización de la asistencia de 

enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) e implementar el 

prototipo que permita identificar la percepción de las enfermeras sobre su uso. Método: se 

trata de una investigación metodológica del tipo aplicado, desarrollada en la UCIN del 

Hospital Universitario Lauro Wanderley, ubicada en la ciudad de João Pessoa, PB. Las 

principales tecnologías utilizadas para el desarrollo de software eran el lenguaje de 

programación Ruby, Ruby on Rails y JavaScript; el framework Bootstrap; el servidor de 

producción Ubuntu Linux, Nginx servidor web y sistema de gestión de base de datos 

PostgreSQL. El software fue desarrollado en el período de mayo a septiembre de 2014 y 

utilizado por las enfermeras durante treinta días, del 9 septiembre a 9 octubre 2014. El estudio 

incluyó a cinco enfermeras que desarrollan sus actividades en la UCIN. Para evaluar la 

aplicación se ha desarrollado un cuestionario semi-estructurado y los resultados analizados 

mediante el método de análisis temático de contenido de Bardin. Fueron obedecidas 

directrices inherentes al protocolo de investigación contenida en la Resolución N ° 466/12 del 

SNC. El proyecto fue aprobado y registrado en el Sistema de Información Nacional de Ética 

en Investigación en Seres Humanos con CAAE-25890914.5.0000.5183. Resultados: con 

respecto a la tecnología móvil utilizada, en general, las enfermeras no presentaban 

dificultades por tener familiaridad con este tipo de dispositivo. Los que experimentaron 

dificultades con el uso frecuente del sistema, se reduce al mínimo los obstáculos. En general, 

se hace hincapié en que la aplicación incluye funciones para SAE en la UCIN, pero los 

cambios se sugieren como la interfaz de pantallas y algunos términos de recopilación de datos 

y la aplicación de parámetros disponibles. En opinión de los participantes en el estudio, las 

principales aportaciones de software para la tecnología móvil son: agilidad para desarrollar y 

documentar la SAE, la libertad de movimiento, la evaluación de la normalización del recién 

nacido, la optimización del tiempo en la realización de actividades burocráticas, la capacidad 

de recuperar información y reducir el espacio físico ocupado. Conclusión: por lo tanto, un 

sistema para SAE en la tecnología móvil permite la flexibilidad en la realización de las 

actividades de registro por la enfermera, ya que la recogida de datos se puede realizar a pie de 

cama, además, ofrece numerosas ventajas a esta rutina de trabajo profesional.  

Descriptores: Informática en Enfermería; Procesos de Enfermería; Registros Electrónicos de 

Salud. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tecnologia da Informação (TI) tem se tornado parte da vida diária das pessoas em 

todo o mundo. A aplicação e o uso de produtos tecnológicos e das tecnologias baseadas no 

computador para o cuidado em saúde apresentam-se como um processo em permanente 

evolução. 
1 

Esse processo acelerado de modernização científica e tecnológica tem gerado 

novas formas de construir o conhecimento e de se estabelecer relações com o mundo do 

trabalho. Acredita-se que, nos próximos anos, os avanços da tecnologia computacional irão 

revolucionar os processos em todos os níveis dos serviços de enfermagem em instituições de 

saúde e proporcionar benefícios operacionais e estratégicos para a organização e o 

desenvolvimento da prática profissional. 
2 

É inegável que os avanços na informação, nas telecomunicações e na rede de 

tecnologias têm levado à emergência de um novo e revolucionário paradigma para o cuidado 

com o cliente. Softwares e hardwares utilizados para a assistência a pacientes servem como 

sistemas de apoio inteligentes nas decisões clínicas, que melhoram a organização, a 

comunicação, a retroalimentação e uma base para análise administrativa. 
3 

Essa evolução 

tecnológica que envolve o mundo, as organizações e as pessoas atinge praticamente todas as 

atividades e favorece a veiculação livre e rápida de grande volume de informações por 

diversos meios, principalmente pela internet. A TI, que é gerada e explicitada devido ao 

conhecimento das pessoas, tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais empregada como 

instrumento para os mais diversos fins. 
4 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são utilizadas por indivíduos e 

organizações, para acompanhar a velocidade com que as transformações vêm ocorrendo no 

mundo; para aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos; para dar suporte à 

análise de mercados e para tornar ágil e eficaz a interação com mercados, com clientes e até 

com competidores. Na saúde, as informações são disponibilizadas de forma exacerbada e, 

inerente a elas, a tecnologia deve-se fazer presente e tornar necessária a adesão das TIC para 

processar essas informações da maneira mais rápida possível. 
4-5 

A TI é um dos componentes mais importantes do ambiente organizacional atual, 

porquanto oferece muitas oportunidades para as instituições que têm sucesso no 

aproveitamento das vantagens que essa tecnologia pode oferecer. O uso da TI oferece 

benefícios para os negócios que incluem custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e 

inovação, e cada uso tem uma composição própria desses benefícios. O desafio das 

organizações é de determinar, de modo mais preciso, quais são as tecnologias, entre as 
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ofertadas pelo mercado, que se adéquam melhor às necessidades do serviço, porque tal 

identificação pode ampliar os benefícios no desempenho organizacional. 
6 

A partir dessa compreensão, podemos convergir para os Sistemas de Informação em 

Saúde (SIS), que podem ser definidos como um conjunto de componentes inter-relacionados 

que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo de 

tomada de decisão e auxiliar o controle das organizações de saúde. Esses sistemas congregam 

um conjunto de dados, informações e conhecimentos empregados na área de saúde para 

sustentar o planejamento, o aperfeiçoamento e o processo decisório dos múltiplos 

profissionais da área da saúde envolvidos no atendimento aos pacientes e aos usuários do 

sistema de saúde. 
7 

Como premissa básica, os SIS devem contribuir para melhorar a qualidade, a 

eficiência e a eficácia do atendimento em saúde, possibilitar a realização de pesquisa, mostrar 

evidência e auxiliar no processo de ensino. Pode-se afirmar, ainda, que o SIS possibilita o 

gerenciamento das informações que os profissionais de saúde precisam para desempenhar as 

atividades com efetividade e eficiência, facilitar a comunicação, integra a informação, 

coordena as ações entre os múltiplos membros da equipe profissional de atendimento e 

fornece recursos para apoio financeiro e administrativo. 
7 

No entanto, a discussão que envolve 

a temática sobre ser humano, cuidado e tecnologia é cada vez mais conflituosa e crítica, com 

opiniões tanto pessimistas quanto otimistas. As TIs e a relação com o cuidado humano em 

enfermagem podem ser pensadas como um desafio complexo. Tal fato permeia o cenário da 

Enfermagem quando, de um lado, alguns profissionais resistem à apropriação dessas 

tecnologias e, de outro, o desafio se coloca em seu uso como ferramenta para integrar as 

diversas dimensões no âmbito do cuidado. 
1 

Na aplicação dos recursos tecnológicos na saúde e na Enfermagem, muitos avanços 

ainda são dificultados devido à falta de ações efetivas, porque muitos gestores não 

compreendem a relação dinâmica de elementos relativos à estrutura, ao processo e à obtenção 

de resultados, frequentemente comprometidos por condições mínimas no trabalho, em que a 

manutenção de tecnologia obsoleta ainda é um sério entrave. 
8 

Logo, urge uma reflexão sobre 

o uso das tecnologias, considerando-as como possibilidade de relacionar e integrar os 

múltiplos  saberes, fazeres e os seres humanos, cujas partes se apresentam 

compartimentadas, desarticuladas, separadas e fracionadas.  Nessa perspectiva, o grande 

desafio é de desenvolver nas pessoas a capacidade de contextualizar e integrar os saberes e os 

fazeres - condição específica da mente humana - para aperfeiçoar e legitimar o cuidado de 
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enfermagem com as TIs, pois não é mais possível negar, abdicar ou recusar tais tecnologias 

em um mundo globalizado.
1 

No cotidiano da Enfermagem, não é diferente, a equipe utiliza a informática para 

monitorar os pacientes, em prontuários eletrônicos, na busca de conhecimento e em pesquisas 

on-line e no acesso à internet e à intranet institucional. Os softwares são construídos para dar 

apoio aos cuidados e aos pacientes. Esse movimento tem aproximado constantemente o 

enfermeiro da informatização, a qual tem dado opções e soluções mais eficazes para as 

necessidades desse usuário. 
9 

Tendo em vista essa realidade, é importante considerar, também, 

que a prática de enfermagem pode alcançar níveis de excelência, por meio do uso dessas 

tecnologias, que devem ser elementos integrantes do contexto da assistência como ferramenta 

de apoio à tomada de decisões, obtenção de dados e geração de novas informações e 

conhecimentos.
10 

Nos dias de hoje, a UTIN do Hospital Universitário Lauro Wanderley, local onde foi 

realizado o presente estudo, não sistematiza a assistência de enfermagem. Portanto, os 

registros são manuscritos, não apresentam uma padronização de evolução, ocupam espaço 

físico, correm risco de se perder e de serem rasurados e demandam tempo considerável do 

enfermeiro para fazer anotações. Outras dificuldades enfrentadas são: a ausência de uma 

metodologia que possibilite coletar e, simultaneamente, armazenar dados do paciente e o 

excesso de formulários sob a responsabilidade do profissional da área de Enfermagem. Os 

recursos tecnológicos existentes na unidade são insuficientes para se implantar um sistema de 

registro informatizado, o que reforça a vantagem de se utilizar o dispositivo móvel para essa 

finalidade.  

É importante ressaltar, também, que, no âmbito dos avanços tecnológicos, destacam-se 

os dispositivos móveis, representados por aparelhos celulares, smartphones, palmtops, tablets, 

entre outros. As tecnologias móveis têm sido cada vez mais utilizadas em ambientes de saúde 

e, desde então, diversos sistemas de informação estão sendo desenvolvidos e modelos 

propostos. 
11-12 

Nesse cenário, a prática de Enfermagem é iminentemente móvel e comporta 

necessidades de documentação substanciais, no entanto, os sistemas de informação de suporte 

raramente estão aptos a introduzir dados no ponto de tratamento. Essa tarefa é protelada para 

um momento posterior. A evolução dos dispositivos de computação móvel, associada ao 

desenvolvimento das capacidades para se operar em rede sem fios, potencializa novas formas 

de utilizá-los na prestação dos cuidados de enfermagem e de estender os sistemas de 

informação até a assistência ao paciente. 
11 
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1.1 Justificativa 

 

As vantagens e a crescente inserção dos recursos tecnológicos na área da saúde e no 

cotidiano da Enfermagem justificam a realização de um estudo que possibilite o 

desenvolvimento de um protótipo de aplicativo para dispositivo móvel. Entende-se por 

aplicativo um programa de computador que tem o objetivo de ajudar o usuário a desempenhar 

uma tarefa específica. Neste estudo, foi desenvolvido um protótipo para dispositivos móveis 

que possibilita ao enfermeiro coletar dados do paciente e fazer os registros de enfermagem de 

forma digital. 

Como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são consideradas o nível mais 

complexo e avançado dentro da hierarquia dos serviços hospitalares, a aplicação da SAE, por 

meio da implementação do Processo de Enfermagem, é indispensável. Considerando essa 

realidade, um aplicativo para dispositivo móvel que possibilite informatizar esse processo é 

fundamental para economizar o tempo dos enfermeiros nas atividades de documentação e 

possibilitar um registro seguro e que ocupe pouco espaço físico. 

Sabe-se que a assistência neonatal passou por muitas transformações, e o advento de 

novas tecnologias trouxe um universo mais amplo para a assistência aos recém-nascidos. 
13

 O 

Processo de Enfermagem, realizado por meio de recursos tecnológicos, melhora a organização 

e a estruturação da UTIN, por contribuir positivamente para melhorar a qualidade da 

assistência prestada ao RN e proporcionar mais segurança para a equipe de Enfermagem em 

uma ação rápida, segura e efetiva a essa clientela. 
14-15 

Porém, desenvolver um protótipo para 

aplicações móveis na área é um desafio, porque não basta conhecer os processos realizados 

pelos profissionais de Enfermagem, mas assegurar que funcionem do mesmo modo quando 

são executados, através de um equipamento com características muito próprias, como os 

dispositivos de computação móvel. 
16 

Estudo realizado em Ribeirão Preto (SP) constatou que a dificuldade dos enfermeiros 

no emprego de outras ferramentas computacionais, que não os dispositivos móveis, 

consistiam no transporte das informações coletadas junto do paciente para o 

microcomputador. Devido à distância de localização entre o hardware e o leito do paciente, o 

enfermeiro registrava em papel a coleta de dados acerca de um paciente e, posteriormente, 

procedia à transcrição. Esse é um dos principais problemas ao utilizar computadores fixos 

para registrar a prática de enfermagem, uma vez que a atividade assistencial envolve 

mobilidade dos profissionais para o atendimento de diversos pacientes internados em unidade 

hospitalar. 
17
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Por isso, é preciso inserir a tecnologia móvel no processo de trabalho do enfermeiro, 

visando solucionar entraves observados por meio da utilização dos sistemas atuais. Mas, para 

que esse tipo de tecnologia seja bem aceito, é importante tornar mais fácil e acessível a 

utilização desses dispositivos computacionais móveis, por meio de uma interface bem 

planejada, de modo a facilitar a aprendizagem, simplificar o uso e deixar o profissional de 

Enfermagem satisfeito em sua interação com o sistema. 
18 

Nesse contexto, a computação móvel emerge como uma tecnologia inovadora para a 

assistência de enfermagem, por meio de sua aplicação via dispositivo móvel a outros 

computadores, através da interface de redes sem fio integrada e planejada. A utilização 

paralela da computação móvel e o acesso a esse tipo de rede poderão, sem dúvida, auxiliar 

consideravelmente o dia a dia dos profissionais de saúde. 
17 

Com o dispositivo móvel à mão, é possível acessar, coletar e documentar informações 

sobre o paciente em seu próprio leito, realizar etapas do Processo de Enfermagem e 

acompanhar a necessidade de mobilidade dos profissionais nas ações de assistência ao 

paciente. É possível, também, reduzir o tempo despendido na documentação das atividades e 

diminuir a probabilidade de perda das informações, que passam a ser armazenadas no próprio 

dispositivo e não em papéis, o que demonstra como as características de flexibilidade e 

dinamismo convergem entre si e contribuem para a produtividade da assistência de 

enfermagem. 
19

 

Vale ressaltar, ainda, que um protótipo é um sistema computacional não totalmente 

desenvolvido, que é implantado experimentalmente em uma unidade de saúde para captar a 

sensibilidade do sistema no local onde os processos de trabalho ocorrem e permitir 

ajustamentos no sentido de se adequar melhor à realidade assistencial. Esse sistema, então, é 

ajustado e adequado às necessidades informacionais, antes de ser implantado na unidade em 

que se deseja sua utilização. 
20 

Como participante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Administração e Informática em 

Saúde (GEPAIE), da Universidade Federal da Paraíba, há mais de três anos, estive sempre 

envolvida em grupos que se dedicam a investigar a aplicabilidade, os benefícios e as 

influências das tecnologias no processo de trabalho em saúde e na prática do enfermeiro. 

Diante desse conhecimento adquirido, surgiu a pretensão de desenvolver um sistema para 

dispositivo móvel que possibilitasse informatizar os registros de enfermagem na UTIN do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), instituição com que sempre mantive um 

vínculo, desde os estágios da graduação em Enfermagem, e a realização de pesquisas depois 

de concluído o curso.  
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1.2 Problema 

 

 Tendo em vista a sobrecarga de trabalho do enfermeiro e o pouco tempo de que ele 

dispõe para as documentações de enfermagem, além da necessidade de uma metodologia que 

possibilite a implementação da SAE de forma segura, ágil e ocupando pouco espaço físico na 

UTIN, surgiu um problema que nos inquietou e nos motivou a fazer esta investigação: Será 

que o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivo móvel que contém os dados da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

pode auxiliar o enfermeiro a registrar as informações sobre o recém-nascido? 

Nessa perspectiva, os objetivos do presente estudo são: 

 

a) Objetivo geral: 

 

Desenvolver um aplicativo para dispositivo móvel que possibilite o registro de dados 

para Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

 Utilizar um banco de dados construído em estudo anterior e adequado à realidade da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 

 

 Construir um aplicativo para dispositivo móvel que contemple todas as etapas do 

Processo de Enfermagem em UTIN;  

 

 Aplicar o protótipo para dispositivo móvel na realidade assistencial permitindo sua 

avaliação pelos enfermeiros da UTIN. 

 

2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

  A informatização dos registros que compõem o processo de trabalho dos profissionais 

da saúde cresce a cada dia. A informática utilizada adequadamente no cotidiano de trabalho 

dos profissionais de Enfermagem possibilita vantagens como: otimização do tempo na 

realização das atividades burocráticas, registros seguros, diminuição dos custos por meio do 
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uso reduzido de papel, padronização dos registros, requisito essencial à continuidade do 

cuidado ao paciente e um bom gerenciamento das atividades.  

No processo de trabalho do enfermeiro, a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem é uma atividade privativa desse profissional e tem como objetivo gerenciar o 

cuidado. É uma atividade complexa, que envolve coleta de dados, elaboração de diagnósticos 

e intervenções e avaliação da assistência prestada. Nesse contexto, é de fundamental 

importância utilizar recursos tecnológicos e desenvolver sistemas que visem auxiliar os 

enfermeiros a desenvolverem a SAE, contribuindo para o alcance da eficácia e da eficiência 

do cuidado em enfermagem. 

 

2.1 Uso da informática na Enfermagem 

 

O contexto histórico em que vivemos tem se caracterizado por transformações que nos 

situam no que vem sendo chamado de “era da informática”. A informática é compreendida 

como o ramo tecnológico que trata do processamento de informações – em particular, em um 

computador. 
21 

Como é sabido, vive-se numa época de crescente evolução e renovação em tudo o que 

diz respeito à tecnologia. E é no âmbito computacional que tal aprimoramento se evidencia de 

forma mais abrangente, haja vista que desenvolvedores de softwares e hardwares lançam seus 

produtos e ferramentas em tempo recorde de pesquisa, análise e produção. Portanto, é preciso 

atentar para o surgimento de novas gerações tecnológicas, de modo que se possam buscar 

soluções maleáveis, adequadas e expansíveis. 
10 

Alguns fatores levam os computadores a se tornarem fundamentais para os serviços 

hospitalares, tais como: o processamento de uma grande quantidade de informações em 

pequeno intervalo de tempo; rapidez na organização das informações e margem de erro igual 

a zero. Por isso, não é de se estranhar uma preocupação crescente com o desenvolvimento de 

sistemas de informação eficientes que permitam avanços na gestão dos serviços, aumento na 

produtividade e melhoria na qualidade dos cuidados prestados. 
21 

A partir do ano de 2000, começou um crescente e importante avanço no 

desenvolvimento da informática em Enfermagem. Múltiplos temas têm sido abordados, 

relacionando o desenvolvimento de competências, a tomada de decisão, o impacto da internet 

e a abordagem na pós-graduação, desvelando a multiplicidade de intervenções nos mais 

diferentes campos de atuação do enfermeiro. Os registros eletrônicos e a disseminação de 

informações em saúde contribuem para que a utilização e a dependência da tecnologia 
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continuem a se expandir e a dar uma valiosa oportunidade e responsabilidade de se produzir e 

utilizar a informação adequadamente, ao assegurar que os novos conhecimentos sejam 

subsídios fidedignos no suporte à educação, à pesquisa, à prática e à gestão em Enfermagem. 
8 

Tendo em vista esses aspectos, é importante que o enfermeiro compreenda como a 

tecnologia da informação pode modificar o seu trabalho diário e como usufruir de seus 

benefícios para criar novas oportunidades e ocupar seu espaço nos processos de mudança. A 

informática aplicada na Enfermagem é um novo paradigma que se apresenta ao enfermeiro 

em decorrência dos impactos produzidos pelos avanços da tecnologia computacional. 
21 

Portanto, a Enfermagem, como profissão, não pode ficar distante dessas transformações 

oriundas do desenvolvimento tecnológico. Explorar suas potencialidades, reconhecer suas 

possibilidades e adquirir conhecimentos específicos são recursos imprescindíveis para 

conscientizar esses profissionais sobre a utilização da tecnologia. 
22 

Os computadores entraram na Enfermagem, principalmente na área em que o 

enfermeiro mais atua - nos hospitais, na década de 1950. No início, o interesse pela 

capacidade do hardware e do software era o maior desafio. Eles até dominavam a forma 

como as aplicações se desenvolviam, e as áreas gerenciais eram as mais favorecidas. Nos dias 

de hoje, embora os enfermeiros não precisem se preocupar tanto com os recursos de hardware 

e software, já que as opções são as mais variadas possíveis, esses profissionais devem 

concentrar sua atenção na aplicabilidade desses recursos, para produzir vantagens e melhorar 

sua atuação em qualquer área de especialidade. Assim, se antes a ferramenta existia e 

desejava-se saber como utilizá-la, atualmente, são desenvolvidas ferramentas melhores e mais 

adequadas para satisfazer à necessidade de documentação e de controle. 
23 

Para que aplicações inovadoras se insiram na prática profissional do enfermeiro, ele 

deve participar ativamente do processo de informatização das instituições onde atuam. Nesse 

sentido, é imperativo que seja inserido na era digital, a fim de adquirir amplo conhecimento e 

de dominar a área de informática por meio de inúmeros recursos, que se estendem desde a 

atualização, através de literaturas específicas e de rede de relacionamentos, até a realização de 

cursos afins. 
22 

Os sistemas informatizados devem superar a simples transferência da documentação 

do papel para o computador, bem como os checklist de diagnósticos e prescrições, e enfatizar 

a tomada de decisão e o julgamento clínico de enfermagem na assistência ao paciente, visando 

ampliar e sustentar a decisão clínica dos enfermeiros. 
24 

Assim, a criação de um sistema de registros de enfermagem em ambiente virtual 

exclusivamente por enfermeiros e para enfermeiros demonstra a versatilidade de 
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competências que hoje se exige desses profissionais. A criação de instrumentos de trabalho é 

uma das incumbências mais importantes na atualidade. O profissional é convocado para várias 

tarefas, que reúnem competências em áreas distintas, como a Enfermagem, a Gestão e a 

Informática. 
25 

 

2.2 Sistemas de Informação em Enfermagem 

 

A evolução dos sistemas de informação, inicialmente voltados para o mundo dos 

negócios, ocorreu, principalmente, nos anos de 1950 a 1960. Eles eram desenvolvidos para o 

processamento de dados: processamento de transações, manutenção de registros e aplicações 

contábeis tradicionais. De 1960 a 1970, sua principal finalidade consistia em produzir 

relatórios administrativos - sistemas de informação gerencial, relatórios administrativos de 

informações pré-estipuladas para apoiar a tomada de decisão. De 1970 a 1980, passaram a ser 

utilizados para dar apoio à decisão: Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): apoio interativo e ad 

hoc ao processo de tomada de decisão gerencial. 
26 

De 1980 a 1990, o apoio estratégico e ao usuário final passou a ser o foco de sua 

construção: sistemas de computação do usuário final: apoio direto à computação para 

produtividade do usuário final e colaboração de grupos de trabalho; sistemas de suporte a 

executivos: informações críticas para a alta gerência; sistemas especialistas: conselho 

especializado baseado em conhecimento para os usuários finais; sistemas de informação 

estratégica: produtos e serviços estratégicos para a obtenção de vantagem competitiva. A 

partir de 1990, foram desenvolvidas redes globais, ou seja, sistemas de informação 

interconectados, direcionados ao usuário final, a empresas, à computação, às comunicações e 

à colaboração interorganizacional, incluindo operações e administração globais na internet, 

nas intranets, nas extranets e outras redes empresariais e mundiais. 
26 

Ressalte-se, no entanto, que, no Brasil, a produção de sistemas de informação para 

auxiliar na organização dos serviços de saúde só passou a ser prerrogativa reconhecida por 

meio da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), aprovada na 12ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada no ano de 2003, cujo objetivo era de 

desenvolver uma política de informação e comunicação articulada, com o intuito de ampliar a 

informação para contribuir com o direcionamento e melhorar os serviços de saúde. 
27 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são compostos por várias soluções em 

termos de desenvolvimento de sistemas informatizados. Podem-se citar, a critério de exemplo, 

os sistemas de Enfermagem, os sistemas de farmácia e de nutrição e os sistemas de 
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contabilidade, como soluções para promover a eficiência dos processos de saúde. Por outro 

lado, os sistemas de cobrança e de previsão orçamentária são exemplos de soluções para 

maximizar os benefícios dos serviços prestados e promover mais eficácia. 
7 

A Enfermagem, atualmente, constitui-se como um polígono de competências e 

conhecimentos, de natureza distinta, mas que podem operar em conjunto, em torno de eixos 

comuns, tendo como padrão a boa qualidade do serviço que oferece. A informação é 

fundamental para assistir e gerenciar o serviço de enfermagem. Porém isso requer 

interpretação e integração de complexas informações clínicas, que vão apoiar e ajudar o 

enfermeiro na tomada de decisão, especialmente, no tocante à resolução e à redução dos 

problemas de saúde do cliente. 
25-28 

Informação é a essência da profissão. Os profissionais de saúde precisam de 

informação para dar sequência ao processo de cuidado, de gerenciamento e de avaliação. 

Dessa maneira, todas as atividades em saúde estão relacionadas à busca e ao uso da 

informação. E quanto melhor os sistemas informatizados conseguem registrar, armazenar e 

disponibilizar a informação, melhor será o ato do profissional – que gera boas informações, 

por conseguinte, melhor qualidade na tomada de decisão. O gerenciamento da informação 

entre paciente e sistemas de saúde, auxiliado por eficientes sistemas de informações 

computadorizados, faz da tecnologia da informação um poderoso recurso para a Enfermagem. 

7-29
 

Para viabilizar as atividades de saúde, múltiplas informações sobre o estado do 

paciente são necessárias. Por outro lado, os procedimentos realizados por cada profissional 

também geram outras tantas informações, que vão garantir a continuidade do processo de 

cuidado. São fontes de diferentes dados que geram diferentes informações. Para tanto, esses 

dados precisam ser agregados e organizados de modo a produzir um contexto que servirá de 

apoio para a tomada de decisão sobre os tipos de tratamento a que o paciente deverá ser 

submetido e a orientar todo o processo de atendimento à saúde de um indivíduo e da 

população. 
7 

Em muitos contextos da prática da Enfermagem - clínicas, hospitais e domicílios - a 

produção de informações vem se tornando sobremaneira importante, e isso leva os 

enfermeiros a se depararem com crescentes necessidades, em termos da gestão da informação,  

o que requer a substituição de um sistema baseado no papel por um informatizado.
25 

A 

complexidade das informações, no mundo globalizado, está redefinindo e criando novas 

características dos cuidados de saúde, como um desafio para a saúde e para a Enfermagem. O 

volume de dados utilizados por enfermeiros tem aumentado cada vez mais, entretanto, para 
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disponibilizar essas informações, tanto no ambiente acadêmico para a pesquisa quanto no 

ambiente hospitalar, de forma ágil e organizada, é preciso utilizar recursos tecnológicos para 

gerenciar essas informações. 
13-30 

Os Sistemas de Informação em Enfermagem são instrumentos com os quais se pode 

analisar o desempenho de determinada instituição, através do fornecimento de dados que 

produzirão indicadores para orientar as medidas de gestão. Com os registros informatizados, é 

mais fácil utilizar os dados quando se pretende estudar, por exemplo, o impacto das atividades 

de enfermagem num dado fator de saúde na construção de novos conhecimentos.
25 

Não há dúvida de que os enfermeiros desempenham um papel-chave na promoção e na 

coordenação dos cuidados com o cliente. Estudos que se preocupam com esse desempenho 

são fundamentais na segurança do cuidado de enfermagem. Nesse sentido, o desenvolvimento 

de um sistema de informações que apresente aplicação prática, que permita avaliar, intervir e 

gerenciar o cuidado de enfermagem dá mais segurança, e os enfermeiros se envolvem mais 

com as necessidades do cliente. 
13 

Existem, atualmente, no mercado, muitas aplicações de informática comerciais que 

podem ser utilizadas em centros de prestação de cuidados. Também se pode contratualizar a 

criação de softwares personalizados com a destinação de recursos a empresas de criação de 

programas. No entanto, ambas as opções apresentam um custo que não deve ser totalmente 

desconsiderado. 
25 

Os profissionais da área de Enfermagem devem utilizar a tecnologia da informação 

como grande aliada para desenvolver e implementar o processo de trabalho, a fim de facilitar 

o acesso à informação, à comunicação e à documentação e de vislumbrar melhorias na 

qualidade dos cuidados de saúde. 
31 

Deve-se considerar também que os sistemas de 

informação elaborados para ser usados pelos enfermeiros devem ser desenvolvidos com 

especial atenção aos aspectos funcionais do programa, mediante a criação de uma interface 

agradável, intuitiva e fácil de ser utiliza, assim como ao aspecto gráfico, nomeadamente ao 

nível dos modelos de relatórios a serem impressos em papel. 
25 

Ressalta-se a importância da participação efetiva de profissionais da área de 

Enfermagem na construção de um sistema de informação em todas as etapas do seu 

desenvolvimento. Isso torna esse sistema mais aderente à prática desses profissionais e 

assegura que ferramenta seja usada com frequência. 
32 

Os sistemas de informação desenvolvidos para ser utilizados em Unidades de Terapia 

Intensiva devem contemplar, da forma mais completa possível, o processo de avaliação 

clínica do cliente hospitalizado nessa unidade, para que os enfermeiros se sintam mais seguros 
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na tomada de decisão da assistência de enfermagem de acordo com a complexidade das 

situações clínicas que envolvem os clientes de terapia intensiva. 
13 

Não se pode negar que tem sido um desafio contínuo para os desenvolvedores e os 

usuários de sistemas otimizarem o fluxo de atividades, diminuir a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais e adequar o design dos dispositivos tecnológicos e dos sistemas à realidade da 

prática.
13 

 

2.3 Aplicações em dispositivos móveis na área da saúde 

 

Com o advento dos dispositivos microeletrônicos que substituíram os obsoletos 

processadores a válvula e que processam milhares de instruções em apenas um segundo, foi 

possível melhorar o hardware. Esse componente tem, agora, atributos como melhor 

desempenho, menor tamanho e custo diminuído, o que resulta no surgimento de softwares 

estruturados em computadores mais sofisticados. 
22 

Em decorrência da evolução das 

tecnologias de comunicação e do constante processo de miniaturização dos computadores, 

hoje é possível obter e carregar uma grande quantidade de informações em formato digital 

usando dispositivos portáteis, como handhelds, smartphones e tablets.
33 

As tecnologias de informação móveis e sem fio encontram-se entre os principais temas 

discutidos na área de Sistemas de Informação atualmente, tanto no meio organizacional 

quanto no acadêmico. A crescente aplicação dessas tecnologias faz emergir uma série de 

questões relativas à sua criação, escolha, adaptação e consequências de utilização, 

principalmente no âmbito da saúde.
34 

O termo computação móvel (CM) é utilizado para descrever tecnologias com as quais 

os usuários podem acessar serviços e informações em qualquer lugar e hora, 

independentemente de sua localização e sem a necessidade de conexão física. Apesar de 

certas restrições quanto a custo, disponibilidade, padrões universais e segurança, as 

tecnologias de informação móveis e sem fio se propagam mundialmente e, da mesma forma, 

no mercado brasileiro. 
34 

O desenvolvimento da computação móvel tem proporcionado o 

surgimento de novas tecnologias e aplicações, em especial, em ambientes hospitalares, pois os 

profissionais de saúde precisam de mobilidade. As informações sobre os pacientes precisam 

acompanhar as demandas e estar disponíveis durante os atendimentos. 
35-12 

Com esse tipo de 

tecnologia, pode-se aceder à informação em qualquer lugar e em qualquer altura, por isso 

pode facilitar o dia a dia dos profissionais e tornar mais eficiente e eficaz a prestação de 
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serviços. Assim, a existência de uma interface que interaja e disponibilize as diversas 

informações pode trazer grandes benefícios para os prestadores de cuidados em saúde. 
36

 
 

Essas novas plataformas de hardware (tablets, smartphone, PDAs, laptop sem fio) 

utilizam-se de canais de comunicação, como as redes de internet sem fio e as redes de 

celulares, que alteram os processos de trabalho. Essas mudanças propiciadas pelos avanços 

tecnológicos são evidentes também na área da saúde, tanto na parte administrativa, quanto na 

assistência ao paciente. 
18 

No Brasil e no mundo, encontramos diferentes serviços prestados com auxílio de uma 

tecnologia móvel, dentre eles, os serviços de saúde, modelos que contribuem para a recepção 

em pronto-socorro para o encurtamento da fila de espera, até o completo serviço móvel com 

laptops do tipo “tablet” associados a PDAs e a celulares. 
37 

Os dispositivos móveis presentes nos dias de hoje que mais se destacam são os tablets, 

equipamentos considerados vantajosos por substituírem os livros e como fonte de consultas 

teóricas, que podem ser levados ao leito para que os dados sejam coletados junto do cliente ou 

para que explicações claras possam ser feitas sobre sua doença. Os estudos e as aplicações 

práticas desse recurso em segmentos médicos e não médicos são contemporâneos e validados 

segundo a aplicabilidade em cada profissão. 
38 

Os tablets funcionam por meio de aplicativos (Apps) que são softwares desenvolvidos 

para dispositivos móveis, que podem ser divididos em categorias como: entretenimento, 

música, educação, interação social, saúde etc. Eles podem ser pagos ou gratuitos e utilizados 

quando se conecta com a internet. Podem ser adquiridos por meio de downloads nos próprios 

aparelhos. 
38 

A criação de um aplicativo para dispositivos móveis que auxilie a coleta de 

informações em saúde é importante para proporcionar mobilidade aos profissionais dessa 

área, que precisam de informações de boa qualidade e segurança para a assistência em saúde. 

39 
Esses aplicativos propõem como principal vantagem a otimização do processo de coleta dos 

dados em campo. A utilização de questionários digitais evita retrabalhos na digitalização dos 

dados e torna desnecessário o processo de digitação das respostas obtidas por formulários em 

papel. Além da diminuição do tempo necessário para realizar a coleta dos dados, podem-se 

implementar mecanismos de validação automática em sua entrada para minimizar a 

ocorrência de erros durante a aquisição das respostas.
33 

Devido ao tamanho reduzido, à facilidade de uso, à grande capacidade de 

armazenamento, conectividade e alto poder de processamento, os tablets demonstram ser 
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instrumentos poderosos em atividades de característica móvel, como é a coleta de dados para 

a sistematização da assistência de enfermagem. 
33 

 

2.4 Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

Sabe-se que o enfermeiro presta cuidados integrais e contínuos ao indivíduo, desde seu 

estado mais estável ao mais crítico, e para isso, julga-se relevante a utilização de um método 

que lhe permita prestar uma assistência mais qualificada e organizar suas ações. Esse método 

é conhecido como Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é desenvolvido 

através do Processo de Enfermagem (PE). 
40 

Esse processo é considerado como atividade 

privativa do enfermeiro, que utiliza método e estratégia de trabalho científico para identificar 

as situações de saúde/doença e subsidiar ações de assistência de enfermagem que possam 

contribuir para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde do indivíduo, da família e da 

comunidade.
41 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da lei do exercício 

profissional (Lei nº 7498/86), estabelece que, para o enfermeiro desenvolver a SAE, deve 

planejar, implantar, organizar, executar e avaliar o Processo de Enfermagem, que compreende 

as seguintes etapas: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação da 

assistência. Deve ocorrer em toda instituição de saúde pública e privada e registrada 

formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário assistido. 
42

 

Parte-se do princípio que a SAE contribui para organizar o cuidado, possibilitar a 

operacionalização do Processo de Enfermagem e dar visibilidade à contribuição da 

Enfermagem no âmbito da atenção à saúde, em qualquer ambiente onde a prática profissional 

ocorra, tanto em instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar quanto em 

serviços ambulatoriais, escolas, associações comunitárias, fábricas, domicílios, entre outros. 
32 

O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico por meio do qual é 

possível identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer as necessidades da pessoa, 

da família ou da coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença, o 

que demanda o cuidado profissional de enfermagem. Trata-se de um instrumento 

metodológico do qual se lança mão tanto para organizar quanto para favorecer o cuidado de 

enfermagem. 
42-43 

Estudos mostram que, de fato, os enfermeiros têm interesse em aplicar os modelos 

formais na prática de enfermagem com uma metodologia de trabalho que sistematize suas 

ações e organize o trabalho para que produzam resultados que possam ser mensurados. Os 
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enfermeiros veem a sistematização dos cuidados de enfermagem como uma forma de 

aprofundar os conhecimentos e melhorar a qualidade da assistência e do registro das 

informações de Enfermagem. 
28 

Com a utilização no ensino e nos serviços de saúde, o PE 

passou a ser denominado e reconhecido no Brasil pelo título de Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), embora não se saiba exatamente o que motivou essa designação. 

Então, as expressões PE e SAE são utilizadas comumente com o mesmo sentido. 
24 

Em um 

setor como a Unidade de Terapia Intensiva, o PE, além de integrar, organizar e garantir a 

continuidade das informações da equipe de Enfermagem, permite que se avalie sua eficácia e 

efetividade e o modifique, de acordo com os resultados, na recuperação do cliente. Também 

serve de fundamentação permanente para a educação, a pesquisa e o gerenciamento em 

Enfermagem. 
13 

É preciso considerar que o cuidado profissional de Enfermagem não é um fenômeno 

natural, mas resultante de um empreendimento humano, ou seja, é um instrumental 

tecnológico desenvolvido ao longo da formação profissional e aperfeiçoado em atividades de 

educação permanente, que resultem numa prática reflexiva e crítica dos profissionais da 

Enfermagem. 
32 

 Como descrito, o Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas: coleta de 

dados ou histórico de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação da assistência. Quando executado de forma sistemática e 

deliberada, define as necessidades, orienta o cuidado e documenta os resultados obtidos com a 

intervenção implementada, evidenciando a participação da Enfermagem na atenção à saúde da 

população e contribuindo para a visibilidade e o reconhecimento profissional. 
42 

 

2.4.1 Sistemas de classificação do cuidado em Enfermagem 

 

Para a operacionalização da SAE, são utilizados os sistemas de classificação da 

Enfermagem. Trata-se de uma linguagem especial e uma modalidade de expressão do grupo, 

que incorpora os conceitos - abstratos ou concretos - empregados em sua atividade 

profissional, que se deixam reunir em grupos estruturados de tal modo que cada um fica ali 

definido pelo lugar que ocupa respectivamente à posição dos demais, formando redes de 

termos para classificar a prática profissional. 
43 

Atualmente, a Enfermagem conta com certo número de sistemas de classificação, cujo 

desenvolvimento está relacionado com alguma das fases do Processo de Enfermagem, entre 

os quais, os mais utilizados e conhecidos são: a Taxomonia II da NANDA Internacional; a 
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Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC); a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC); o Sistema de Classificação de Cuidados Clínicos (CCC), antes 

denominado de Classificação dos Cuidados Domiciliares de Saúde (HHCC), e a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). 
43 

A classificação dos fenômenos pela North American Nursing Diagnosis Association - 

International (NANDA) - que vem sendo adotada pelos enfermeiros brasileiros, facilitou a 

incorporação da etapa diagnóstica e tem servido de guia para sistematizar o cuidado de 

enfermagem. Antes, eram poucas as discussões em torno dessa questão, e a implementação de 

uma assistência que incorporava as etapas do método científico permanecia prejudicada. 
42 

Cada fenômeno constante da taxonomia da NANDA é previamente definido. 

Apresenta as características definidoras e os fatores relacionados descritos, o que facilita o 

trabalho do enfermeiro nas consultas de enfermagem. Atualmente, a taxonomia da NANDA 

está subdividida em 13 domínios: promoção da saúde, nutrição, eliminação, 

atividade/repouso, percepção/cognição, autopercepção, relacionamentos de papel, 

sexualidade, enfrentamento/tolerância do estresse, princípios de vida, segurança/proteção, 

conforto e crescimento/ desenvolvimento. 
42 

O sistema de classificação dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA é um dos 

mais conhecidos e divulgados no âmbito mundial. Atualmente, trabalha-se com a Taxonomia 

II da NANDA- internacional, que organiza os diagnósticos em domínios e classes e usa uma 

estrutura multiaxial para o desenvolvimento dos focos dos conceitos diagnósticos. 
44 

 

2.4.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE
®
 

 

Construir um vocabulário que padronize os termos clínicos para serem usados na 

prática profissional e que atenda a critérios como validade, confiabilidade, comunicação 

intersubjetiva de significados e facilidade de recuperação de dados ainda é um desafio para a 

Enfermagem, que tem buscado uniformizar sua linguagem também para facilitar a 

comunicação entre a própria equipe de enfermagem e demais profissionais de saúde buscando 

e facilitar a análise e a comparação dos resultados que espera, além de viabilizar a 

identificação de sua área de conhecimento. 
42-45

 

A CIPE
®
 é um sistema de linguagem unificado da Enfermagem com uma terminologia 

funcional para sua prática. Um de seus objetivos é de homogeneizar vocabulários locais com 

terminologias existentes mundialmente, como parte de uma infraestrutura de informação da 

Enfermagem, para aprimorar a assistência à saúde da população. Foi desenvolvida pelo 
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Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE), a partir de 1989, em conjunto com 

pesquisadores de sistemas de classificações em Enfermagem reconhecidos pela American 

Nurses Association (ANA). 
42

 

Pode-se dizer, ainda, que a Classificação Internacional para Prática de Enfermagem 

(CIPE
®
) surgiu em resposta à necessidade de se desenvolver uma terminologia capaz de 

descrever a prática de enfermagem mundialmente e de favorecer a visibilidade da 

contribuição da Enfermagem nos sistemas de informação.  Sua estrutura abarca termos 

inerentes e relevantes para sua prática, com os quais se podem elaborar diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem para descrever os fenômenos de interesse para a 

Enfermagem. 
46 

Ao longo dos anos, a CIPE
®

 alterou sua estrutura, o conteúdo e a apresentação 

hierárquica dos termos. As versões Alfa (1996), Beta (2000) e Beta 2 (2001) eram 

experimentais e continham duas classificações: de fenômenos e de ações de enfermagem. A 

versão 1.0 (2005) apresentou modificações significativas, relacionadas à reestruturação do 

modelo multiaxial e á inclusão de uma ontologia, recurso computacional que classifica 

conceitos hierarquicamente, viabilizando combinações e restrições entre termos. A versão 1.1 

(2008) inova com a inclusão de diagnósticos e intervenções pré-combinadas e, em 2009, a 

versão 2.0 foi apresentada em resposta ao ajuste necessário para incluir a CIPE® na Família 

de Classificações Internacionais da OMS. 
32

 Foi apresentada e está disponível no site do CIE a 

versão 3.0. 

Embora se deva afirmar que a utilização dos diferentes sistemas de classificação dos 

conceitos da linguagem da Enfermagem, que estão sendo construídos em âmbito mundial, 

como a CIPE®, ainda é embrionária no Brasil, acreditamos que o uso dessas terminologias 

permite a identificação de padrões de cuidados, que podem ser utilizados por enfermeiros em 

qualquer parte do mundo. 
42 

A CIPE
®
 vem se consolidando mundialmente como uma 

tendência a padronizar a comunicação e a troca de informações entre os enfermeiros, visando 

à representação da prática de Enfermagem nos Sistemas de Informação em Saúde. 
47 

A CIPE
®
, Versão 1.0 ou Modelo dos Sete Eixos, é uma estrutura de classificação 

organizada, disposta em: ação, cliente, foco, julgamento, localização, meios e tempo. Esses 

sete eixos, segundo o Conselho Internacional de Enfermeiras, são definidos assim: foco: a 

área de atenção que é relevante para a Enfermagem; julgamento: opinião clínica ou 

determinação relacionada ao foco da prática de Enfermagem; cliente: sujeito ao qual o 

diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção; ação: um processo intencional 

aplicado a um cliente; meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma intervenção 
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de enfermagem; localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 

intervenção; e tempo: o momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência. 

48 

Como enfatizado, o foco central da CIPE
®

 é a prática de enfermagem, descrita como 

um processo dinâmico, sujeito a mudanças, cujos componentes principais são os fenômenos, 

as ações e os resultados de enfermagem, num enfoque multiaxial. Esse enfoque permite 

combinações de conceitos dos distintos eixos, proporciona mais solidez à classificação e 

diversifica a expressão de seus conceitos. Por meio desse sistema de classificação, os 

enfermeiros podem organizar e desenvolver o raciocínio lógico no processo de assistir/cuidar 

dos clientes e estabelecer uma relação concreta entre as avaliações clínicas, os diagnósticos, 

as intervenções e os resultados de enfermagem, através das ferramentas informatizadas. 
42-31

  

Nesse contexto, autores afirmam que as tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) têm sido utilizadas como um caminho para apoiar o desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem, pois podem integrá-lo em uma estrutura lógica de dados, informação e 

conhecimento para a tomada de decisão do cuidado de enfermagem. E para integrar essas 

informações, a Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem (CIPE
®
), em sua 

versão 1.0, estruturada para ser informatizada, é um modelo de sete eixos que estabelece os 

diagnósticos de enfermagem, os resultados e as intervenções do enfermeiro, de acordo com as 

necessidades prioritárias de saúde do cliente. 
13

  

 

2.5 Internet móvel 

 

A Internet e a tecnologia móvel despontam concomitantemente em crescimento nos 

últimos anos, tanto no Brasil quanto em outros países. Recentemente, destaca-se a integração 

dessas tecnologias, que originou a internet móvel (IM). Usada em conjunto com outra 

tendência, a dos artefatos computacionais portáveis, como notebook, palmtop, smartphone e 

tablet, pode atingir níveis de conectividade com mobilidade nunca antes experimentada, o que 

vem despertando interesse nos meios acadêmicos e organizacionais. 
49 

A computação móvel está relacionada ao fato de os dispositivos computacionais e seus 

serviços serem móveis, o que permite a transparência de serem transportados ou carregados 

mantendo-se conectados à rede. Considerando que esses dispositivos são cada vez menores, a 

população é capaz de portá-los ou usá-los com mais frequência e pode considerá-los como 

parte inerente de suas diversas atividades diárias e interagir por meio desses dispositivos com 

eventos do cotidiano. 
50 
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Diante desse cenário, autores afirmam que a mobilidade revolucionou a área 

tecnológica nos últimos tempos e, se usada corretamente, pode proporcionar aos usuários a 

comunicação a qualquer momento e em qualquer lugar, provando que a acessibilidade e a 

portabilidade dos dispositivos móveis são um diferencial. A mobilidade digital é uma 

realidade emergente, que oferece diversos rumos na área da tecnologia da informação. 
51

 

No que se refere ao contexto da tecnologia móvel, somente uma pequena parcela da 

população tinha acesso a esses dispositivos até os anos de 2010, quando a Apple lançou o 

iPad, que funciona Apple iOS, e a Motorola lançou o Xoom Honeycomb, que roda o Android 

3.0. Hoje, os dispositivos móveis são de propriedade de pessoas com qualquer nível de 

habilidade, desde os usuários casuais, que os possuem para armazenar fotos de família, até os 

profissionais gestores, que anseiam pela portabilidade de um documento profissional. 
50 

Essas ferramentas apresentam, em sua essência, os conceitos de portabilidade, 

usabilidade e funcionalidade. A palavra smartphone entrou para o vocabulário dos usuários, 

assim como os termos computação em nuvens, tablets, e-book readers, lojas de aplicativos e 

internet 3G. Todas são tecnologias emergentes ao alcance para uma parte importante dos 

usuários, o que torna o uso da mobilidade digital um fenômeno da atualidade. 
51 

Nesse sentido, os principais requisitos apresentados pelas tecnologias móveis e que 

passam a ser vantagens para o usuário utilizar são: a mobilidade ou possibilidade de se 

utilizarem os dispositivos em qualquer ambiente; a portabilidade, ou seja, a capacidade de 

levá-lo para qualquer lugar; a viabilidade de aquisição, tendo em vista que, a cada dia, os 

custos dessas tecnologias estão mais reduzidos; a funcionalidade ou possibilidade de 

introduzir novos recursos nos dispositivos, como também de aplicativos na Internet; e a 

conectividade, caracterizada pela possibilidade de se conectarem a outros equipamentos por 

links de comunicação sem o uso de fio, bem como a velocidade de transmissão de dados. 
51 

Com esse crescente desenvolvimento dos dispositivos móveis, surgiram aplicações 

que eram conhecidas apenas em ambientes desktops, mas que, agora, também estão 

disponíveis nesse novo tipo de plataforma. Além de aplicações, também passou a ser possível 

o pleno acesso à internet, que facilita ainda mais o alcance aos mais variados tipos de 

informação. 
55

 No que se refere à interface dos softwares para dispositivos móveis, eles 

devem apresentar as seguintes características: precisam ser intuitivas, ou seja, ter designs 

amigáveis para os usuários, ser de fácil manuseio e ter estabilidade. 
52 

Apesar dos grandes benefícios proporcionados ao usuário, é importante ressaltar 

algumas limitações das tecnologias móveis, se comparadas com outros dispositivos 

computacionais: menor velocidade de processamento e memória, tela em tamanho reduzido, 
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seja vertical ou horizontalmente, além das limitações dos softwares desenvolvidos para eles, 

pois são restritos aos limites funcionais do sistema operacional existente em cada dispositivo. 

Durante o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, deve-se explorar ao 

máximo a mobilidade dentro de limites que implicam a utilização equilibrada dos recursos 

disponíveis, sempre ciente das expectativas a serem atingidas para plena satisfação dos 

usuários finais. Mas, para que se obtenha êxito nessas circunstâncias, é imprescindível a 

escolha de uma boa plataforma de desenvolvimento. 
53

 

Essas aplicações podem variar desde um simples aplicativo até um sistema que 

permita a troca de dados remotamente, através da internet, utilizando-se tecnologias como 

Web Services, uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. O surgimento de aplicações web móveis também tem gerado algumas 

questões que devem ser levadas em consideração no projeto de tais aplicações. Dentre elas, 

podem-se citar: variedade de dispositivos com diferentes capacidades, múltiplas linguagens de 

marcação de texto, múltiplas implementações de browsers (navegador, por meio do qual o 

utilizador pode encontrar o que procura na interne), múltiplas implementações do padrão 

WAP (protocolo que permite acesso à internet para aplicações sem fio), variações na 

capacidade de processamento e falta de um ambiente sofisticado de desenvolvimento de 

aplicações web. 
55

 

No que se refere à linguagem de programação utilizada para essas aplicações, a 

linguagem de programação Java é a mais adotada pelo fato de um grande número de 

aparelhos móveis atualmente já oferecerem suporte para essa plataforma. O Java também 

utiliza uma estrutura em plataformas voltada para aplicações robustas e escaláveis. No que se 

refere ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), o mais utilizado nas aplicações é 

o PostgreSQL, um sistema gratuito que oferece suporte ao armazenamento de objetos como 

sons, vídeos e imagens. Com mais de 15 anos de desenvolvimento ativo, esse SGBD roda em 

qualquer sistema operacional e tem uma forte reputação no que diz respeito à confiabilidade, à 

integridade dos dados, à conformidade com padrões e à escalabilidade. 
56 

Visando garantir as informações gerenciadas por aplicações para dispositivos móveis, 

medidas de segurança da informação devem ser adotadas como, por exemplo: solicitação de 

usuário e uma senha de acesso; sistema de monitoramento de acesso e solicitação de alteração 

de senha, no mínimo, a cada três meses. Esses controles e regras servem para que uma 

organização mantenha seguras suas informações e tenha disponibilidade, confidencialidade, 

autenticidade e integridade e mantenham a continuidade de suas atividades. 
57 
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Diante do exposto, o presente estudo foi desenvolvido visando aproximar o 

enfermeiro, responsável por cuidar do recém-nascido em UTIN, as novas tecnologias que 

podem ser inseridas em seu processo de trabalho. Para tanto, foi desenvolvido um protótipo 

utilizando-se o Processo de Enfermagem informatizado em dispositivo tecnológico móvel tipo 

tablet, a partir da CIPE
®

 1.0, objetivando contribuir com sua segurança, o controle e o 

gerenciamento da prática de enfermagem.  

No que se refere à utilização da CIPE
®
 em dispositivos móveis, autores destacam que 

esse sistema de classificação poderá contribuir para melhorar a comunicação entre os 

profissionais de saúde para que possam promover um cuidado seguro e eficiente para o cliente 

e reduzir os erros associados. Também é uma fonte de informações e de conhecimentos que 

proporcionarão aos enfermeiros novas modalidades de aprender Enfermagem em terapia 

intensiva, uma vez que é um espaço permanente de reflexões que incentivam também a 

pesquisa, o diálogo entre os pares e a equipe interdisciplinar, a tomada de decisão e, 

sobretudo, a melhoria da segurança da prática de enfermagem. 
13 

É importante ressaltar que este estudo é uma continuidade do sistema informatizado 

para o Processo de Enfermagem em UTI Neonatal, que foi desenvolvido inicialmente para 

desktop no ano de 2011. O referido estudo foi realizado em duas etapas: a primeira 

caracterizou-se pela produção de um banco de dados composto pelos indicadores empíricos 

que destacam as necessidades humanas básicas dos neonatos e suas afirmativas de 

diagnósticos e intervenções de Enfermagem; a segunda consistiu na produção tecnológica, em 

que foi desenvolvido um sistema de informação para auxiliar o enfermeiro no 

desenvolvimento do Processo de Enfermagem. 

 Tendo em vista o tempo reduzido para alcançar os objetivos propostos pelo presente 

estudo, no desenvolvimento do sistema para dispositivos móveis, utilizou-se o banco de dados 

construído e validado em estudo anterior. O banco de dados apresenta os seguintes dados 

empíricos: identificação do RN, dados antropométricos, motivo da internação, necessidade de 

abrigo, regulação térmica, oxigenação, hidratação, nutrição, integridade cutâneo-mucosa, 

física e corporal, exercício, motilidade física, sono e repouso, percepção, regulação endócrina, 

necessidade de eliminação, terapêutica, de comunicação e anotações suplementares do 

enfermeiro. No que se refere à elaboração do plano de cuidados, são apresentadas 273 

afirmativas, 143 diagnósticos de Enfermagem e 130 intervenções de enfermagem. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

O estudo é do tipo metodológico, baseado no processo denominada ciclo de vida do 

software, que descreve como o aplicativo deve ser desenvolvido. Para isso, utiliza-se o 

modelo de prototipação, com o qual o desenvolvedor pode criar um modelo de sistema que, 

posteriormente, será avaliado pelo cliente e implementado depois dessa fase. A prototipação é 

a melhor abordagem para a construção do aplicativo para dispositivo móvel, uma vez que o 

propósito do estudo para desenvolver softwares protótipos não é o de desenvolver um sistema 

definitivo, mas de demonstrar a implementação de um modelo que possa ser expandido e 

refinado gradativamente, à medida que o profissional de Enfermagem e o desenvolvedor vão 

ampliando os seus domínios sobre o sistema. 
22

 

O desenvolvimento do protótipo é constituído por três fases: a fase de definição, em 

que se apresentam as informações que serão processadas, a função, o desempenho do 

programa, as restrições e as interfaces; o desenvolvimento, quando serão estruturados a 

entrada de dados, a arquitetura do projeto, os detalhes procedimentais para a implementação e 

a tradução para a linguagem de programação e feitos testes acerca da aplicabilidade do 

protótipo; e a fase de manutenção, caracterizada pela correção de erros e de adaptações às 

exigências do cliente. 
22 

Neste estudo, foram obedecidas as seguintes etapas para o desenvolvimento do 

software: análise de requisitos e especificação do sistema, que compõem a fase de definição 

da prototipação; a modelagem do banco de dados, que faz parte da fase de desenvolvimento, e 

a implementação do projeto, a adaptação do design responsivo e a implementação de um 

servidor de produção. Essas últimas ações fazem parte da fase de manutenção. 

 

3.2 Natureza do estudo 

 

Por se tratar de uma produção tecnológica, o estudo pode ser caracterizado como uma 

pesquisa de natureza aplicada, visto que pesquisas dessa natureza visam investigar os métodos 

de obtenção, organização e análise de dados e elaborar, validar e avaliar um instrumento 

confiável, preciso e que possa ser utilizado por outros pesquisadores. 
58 

A pesquisa 

metodológica visa, ainda, verificar métodos como: desenvolvimento, validação e avaliação de 

ferramentas e métodos de pesquisa, o que favorece a condução de investigações com rigor 

acentuado. 
59

 No caso da pesquisa aplicada, o objetivo é de gerar conhecimentos para 
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aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, que envolvem verdades e 

interesses locais. 
60

 

Considera-se ainda a natureza descritiva e exploratória do presente estudo, uma vez 

que finalizada a produção tecnológica, buscou-se avaliar a aplicabilidade do software a 

realidade da UTIN. Ressalta-se que a pesquisa exploratória, assim como a descritiva, começa 

com algum fenômeno de interesse, entretanto, mais do que simplesmente observar e descrever 

o fenômeno, a pesquisa exploratória investiga a sua natureza complexa e os outros fatores 

com os quais ele está relacionado. 
60

  

 

3.3 Campo de estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), situado no Campus I da Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa-PB.  O HULW também dispõe de mais duas unidades: a UTI Adulto e a 

UTI Pediátrica.
 
Atualmente, existem quatro leitos para atender a recém-nascidos, desde o 

nascimento aos 28 dias de vida. É importante destacar que a capacidade da unidade é de cinco 

leitos, porém, um deles está desativado devido ao quantitativo insuficiente de profissionais da 

Enfermagem, que tem uma equipe composta por seis enfermeiras e nove técnicos. Por se 

tratar de um hospital de referência, a clientela atendida é procedente de diferentes regiões do 

estado da Paraíba.
 

Autores afirmam que uma das características definidoras da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal é a admissão de recém-nascido (RN) entre zero e 28 dias, a maioria pré-

termo ou imaturo, que ficam internados o tempo necessário para que seu estado de saúde 

melhore. São unidades frequentemente ruidosas, com excesso de iluminação, essencialmente 

tecnológicas e caracterizadas pela atividade ininterrupta dos profissionais.
13 

A UTIN está situada no primeiro andar da instituição e é responsável por prestar 

cuidados aos recém-nascidos que apresentem distúrbios clínicos e/ou cirúrgicos. Os principais 

diagnósticos observados nos livros de admissão e de alta da unidade, no período de janeiro a 

outubro de 2014, foram: prematuridade, insuficiência respiratória, icterícia, herniações e 

cardiopatias. 

É inquestionável que a evolução da tecnologia modificou o prognóstico e a sobrevida 

dos bebês de alto risco. O conhecimento científico e a habilidade técnica são características 

imprescindíveis para o rigoroso controle das funções vitais, na tentativa de reduzir a 

mortalidade e garantir a sobrevivência dos RNs de risco. Assim, destacamos a importância do 
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acompanhamento e da atualização dos avanços terapêuticos e tecnológicos nessa área. 
14 

Além 

disso, a TI possibilitou a agilidade nos registros de informações na UTIN. 

A escolha da UTIN é justificada pela complexidade das atividades desenvolvidas 

pelos enfermeiros e por sua carga de trabalho no setor, que, diferentemente de outras 

unidades, também realizam atividades como administração de medicamentos, alimentação, 

aspiração, entre outras, que, geralmente, só os profissionais de nível médio realizam.  

Nos dias de hoje, a UTIN não utiliza instrumento que possibilite a realização do 

histórico de Enfermagem e o desenvolvimento da SAE, apesar da existência de instrumentos 

desenvolvidos em estudos anteriores que visavam superar esse problema. Para registrar as 

informações, utiliza-se um formulário impresso, denominado de “Evolução de Enfermagem”, 

onde são disponibilizados campos com o nome, o número do prontuário do paciente, a data e 

o horário da evolução. As evoluções são manuscritas e realizadas duas vezes ao dia, no 

plantão diurno e no noturno.  

Nessa perspectiva, é necessário inserir tecnologias que facilitem e dinamizem os 

registros de enfermagem e promovam o desenvolvimento de uma evolução mais detalhada e a 

realização do plano de cuidados, ambos como fonte de informações importantes, tendo em 

vista o estado crítico de saúde dos recém-nascidos que se encontram na unidade. 

 

3.4 Metodologia para a construção do sistema 

 

Novos enfoques e metodologias para desenvolver sistemas de informação começaram 

a ganhar espaço nas pesquisas e a ser modelos alternativos para a ortodoxia da metodologia 

tradicional dominante. Um exemplo desses novos enfoques e metodologias de 

desenvolvimento de sistemas de informação é a metodologia de desenho participativo, que 

enfatiza muito mais a participação das pessoas no desenvolvimento de sistemas de informação 

do que as questões técnicas. 
61 

Essa metodologia representa novas perspectivas e enfatiza o 

papel central do usuário no processo de desenho ou construção do sistema. É uma 

oportunidade para que o usuário coopere com o desenvolvimento do software. Logo, o 

desenho participativo é eminentemente cooperativo e tem sido discutido por vários 

pesquisadores na literatura. 
10 

O autor refere, ainda, que as metodologias alternativas para o desenvolvimento de 

sistema apresentam alguns enfoques, entre eles, o interacionista, o enfoque baseado nas ações 

por palavras, a metodologia de sistema soft – MSS, o enfoque sindicalista e o enfoque da 

prática profissional no trabalho (PPT). Este último é o mais adequado para esta proposta, uma 
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vez que enfatiza o estudo da prática de trabalho de contextos profissionais frente à tentativa de 

melhorá-lo por meio da inserção de sistemas de informação. 
10

  

Todo sistema de informação, para que seja adequado à realidade em que será utilizado, 

deve levar em consideração as sugestões e as experiências dos futuros usuários. Na fase de 

definição da prototipação, foi utilizado um banco de dados validado pelas profissionais de 

Enfermagem que atuam na UTIN. Além disso, na fase de manutenção, foram acatadas as 

sugestões das enfermeiras sobre as modificações necessárias ao sistema para se adequar 

melhor ao RN em estado crítico, sendo desta maneira, considerado o enfoque da prática da 

PPT. 

 

3.5 Tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema  

 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi preciso fazer uma parceria com um 

profissional da tecnologia da informação. Foram realizadas reuniões para que o projeto e a 

funcionalidade do sistema fossem repassados para esse profissional, que desenvolveu o 

arcabouço do software, visto que as terminologias e o banco dados foram inseridos pela 

pesquisadora. 

O banco de dados utilizado para a construção do programa (ANEXO 1) foi 

desenvolvido em estudo anterior, em duas fases: construção das afirmativas de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, seguindo as orientações do CIE, através do modelo de sete eixos 

da CIPE
®
, e por meio da validação das afirmativas de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem pelos enfermeiros da UTIN. Foram catalogadas 271 afirmativas - 141 

diagnósticos de enfermagem e 130 intervenções de enfermagem. 

Na construção do sistema, trabalhou-se com tecnologias livres, que são caracterizadas 

por soluções usadas de forma aberta, sem custos de aquisição e de suporte, e que contribuíram 

para a produção de um software ou artefato de software também livre. É uma solução a ser 

utilizada de forma lícita e sem custos de licenciamento. 
10 

As principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do software para a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em dispositivos móveis foram: a linguagem de 

programação Ruby, Ruby on Rails e JavaScript; a adaptação do design responsivo utilizando-

se o framework Bootstrap; a implementação de um servidor de produção, em que foram 

executados Ubuntu Linux e Nginx Webserver; e o Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados PostgreSQL. 
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O Ruby é uma linguagem de programação de código aberto, com uma curva de 

aprendizagem bem acentuada, o que contribui com sua popularidade. Apesar de sua 

naturalidade e sintaxe enxuta, é uma linguagem poderosa. O Ruby on Rails, ou simplesmente 

Rails, é um framework para desenvolvimento que tem o que é necessário para a criação de 

uma aplicação web. O Ruby on Rails foi utilizado neste estudo por ser um framework maduro 

e estável, com vários recursos que possibilitam o desenvolvimento ágil e a produtividade, 

além da segurança e da estabilidade. Por essas características, optou-se pelo Ruby, em 

conjunto com o Ruby on Rails, para ser a linguagem de programação principal. 

O JavaScript é uma linguagem de programação presente em aplicativos móveis, 

aplicações desktop e aplicações do lado do servidor. O JavaScript está embutido, atualmente, 

em todos os navegadores modernos. É um excelente recurso para executar rotinas do cliente. 

Por esse motivo, utilizou-se o JavaScript neste projeto. 

O Bootstrap é um framework de apresentação para formatar páginas web de maneira mais 

fácil e padronizada. Inclui componentes para tipografia, navegação, tabelas, formulários, 

botões, entre outros. O aumento de produtividade proporcionado por causa dos seus 

componentes prontos justifica o seu uso no projeto. Através dele, foi possível se concentrar no 

desenvolvimento das partes mais importantes na aplicação e deixar o design com o padrão do 

Bootstrap. 

O Ubuntu é uma distribuição do sistema operacional Linux de código aberto e foi 

escolhido para ser utilizado neste estudo por ser fácil de usar, porque mantém o foco na 

experiência com o usuário e tem uma grande comunidade de usuários em todo o mundo. O 

Nginx é um servidor web que também atua como um balanceador de carga, HTTP cache e 

servidor de proxy reverso para diferentes protocolos. Tornou-se bastante popular e hoje está 

disponível para os principais sistemas operacionais. Suas principais características são 

rapidez, leveza, baixo consumo de memória, simplicidade e flexibilidade. Conta com várias 

possiblidades de configuração. 

Quanto ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), foi utilizado o 

PostgreSQL, por apresentar características como estabilidade e segurança e por ser de código 

livre. Além disso, tem uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores, o que 

possibilita a disponibilização de informações sobre o software e facilita sua implementação e 

manutenção. O  PostgreSQL é um SGBD gratuito, que oferece suporte para o armazenamento 

de objetos como sons, vídeos e imagens.  



42 

 

 

O servidor de produção é um VPS (Virtual Private Server) hospedado na nuvem, que 

dispõe de 2GB

 de RAM, 2 CPU em cores, armazenamento de 48 GB SSD e três TB de 

transferência mensal. Como destacado, o sistema operacional escolhido foi o Ubuntu Linux 

12.04 LTS, devido à estabilidade, à facilidade para ser usado, à segurança e à familiaridade do 

desenvolvedor com o sistema operacional. 

 

3.6 População do estudo 

 

Participaram da utilização do protótipo na prática e em sua avaliação cinco 

enfermeiras vinculadas ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e que 

desenvolviam suas atividades na UTI Neonatal, presentes nos meses de setembro e outubro de 

2014, período de manuseio do sistema, e aceitaram colaborar com a pesquisa assinando o 

termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). A unidade dispõe de seis 

enfermeiras e nove técnicos. Apenas uma delas não participou do estudo, porque estava de 

licença maternidade. 

    

3.7 Coleta dos dados 

 

 Para as enfermeiras da UTIN manusearem o sistema, foi utilizado um dispositivo 

móvel do tipo tablet, 7”, dual core, Android 4.0,  conectado com a rede wifi da unidade. É 

importante ressaltar que o sistema tem seu funcionamento ideal em qualquer dispositivo 

móvel (smartphone ou tablets) que tenha acesso à internet, sem que seja exigida uma 

configuração mínima para isso. O software também pode ser utilizado em computadores, uma 

vez que seu desenvolvimento permite o uso em diferentes plataformas. 

Após a construção do aplicativo, que compreendeu o período de 20 de maio a 04 de 

setembro de 2014, a pesquisa foi desenvolvida em dois momentos: primeiro: a utilização do 

sistema pelas enfermeiras da UTIN, de 09 de setembro a 09 de outubro de 2014, momento em 

que as participantes admitiram os quatro RN presentes na unidade e passaram a fazer a 

                                            

Os computadores têm uma linguagem que é transmitida por meio de impulsos elétricos denominados de 

bit (BInary digiT).  Um conjunto de oito bits reunidos como uma única unidade forma de um byte. 1 Byte 

equivale a 1 kilobyte (KB), 1 megabyte (MB) a 1024 KB; 1 gigabyte (GB) a 1024 MG; e 1 terabyte (TB) = 1024 

GB. 
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evolução e a SAE por meio do dispositivo móvel, mantendo a evolução manuscrita, uma vez 

que o software é um protótipo, e não, um sistema definitivo. 

 Na primeira semana, foi apresentado o sistema durante o plantão das enfermeiras, 

explicado seu funcionamento e sugeridos os primeiros contatos destas profissionais com a 

tecnologia. No primeiro dia de utilização do aplicativo na unidade, juntamente com o tablet, 

foi deixado um passo a passo, descrevendo como utilizar o sistema, para que, nos períodos em 

que a pesquisadora não estivesse presente, dúvidas fossem esclarecidas por meio das 

informações. Quanto ao acompanhamento dessa fase, em pelo menos dois turnos (manhã, 

tarde ou noite) das 24 horas do serviço de Enfermagem na UTIN, a pesquisadora e 

colaboradores treinados revezaram-se para acompanhar a utilização do sistema, tirar dúvidas, 

se fosse necessário, e fazer observações. O dispositivo móvel permaneceu durante os 30 dias 

de utilização na unidade.  

No segundo momento do estudo, houve a realização de entrevista com as 

participantes, a fim de obter considerações sobre a aplicabilidade do protótipo para 

dispositivos móveis na realidade assistencial. A segunda fase foi realizado de 06 a 10 de 

outubro de 2014, período em que as cinco enfermeiras foram entrevistadas. Foram feitas 

consultas aos registros manuscritos dos pacientes e verificado o tempo utilizado por algumas 

enfermeiras para inserir os dados no sistema e para desenvolver a evolução manuscrita. 

Convém ressaltar que não se analisaram as características técnicas e de qualidade do software, 

porque isso requer uma avaliação dos profissionais da tecnologia da informação e de outros 

especialistas, o que não corresponde ao objetivo do presente estudo no momento. 

 Os dados, no segundo momento, foram coletados por meio de um instrumento 

semiestruturado (APÊNDICE A) para avaliar a adequação do protótipo para dispositivos 

móveis à realidade da UTIN do referido hospital, formulado a partir de questionamentos para 

caracterizar as participantes e seis perguntas para identificar: a opinião dessas profissionais 

sobre as principais dificuldades de manusear o sistema com o tablet; a importância de 

trabalhar com um sistema de informação para a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem utilizando um dispositivo móvel; considerações sobre o layout do software 

(telas, organização das informações, imagens, cores) e se modificaria alguma coisa; se o 

entrevistado considerava que o sistema dispõe das funções necessárias para a SAE ao recém-

nascido em estado crítico, justificando sua opinião; quais seriam as principais contribuições 

do software para a prática do enfermeiro e que sugestões daria para aperfeiçoar o sistema.  

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, a fim de garantir a 

obtenção fidedigna de todas as informações. Foram utilizados recursos tecnológicos de áudio 
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para gravar as falas, com o fim de obter os relatos na íntegra e a fidedignidade das 

informações. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

Para proceder à análise dos dados, utilizou-se a abordagem qualitativa, que procura 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantifica os 

valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 
62 

Portanto, é 

descritiva. Nesse tipo de abordagem, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa e não é necessário empregar 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta dos dados, e o 

pesquisador é o instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente, e o processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 
63

 
 

 Dentre as abordagens qualitativas de análise de dados, optou-se pela análise de 

conteúdo de Bardin, um método que abrange as iniciativas de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções lógicas e 

justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/ou 

quais efeitos se pretendem causar por meio delas). 
64

 Conceitualmente, a análise de conteúdo 

corresponde a um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens. 
64

 

 

3.9 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos, obedeceu-se às orientações inerentes ao protocolo de 

pesquisa contido na Resolução nº 466/12 CNS. 
65

 Cada profissional leu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinou em duas vias - uma ficou com o 

entrevistado, e outra, com o entrevistador. Antes do início da pesquisa, o projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, aprovado e registrado no Sistema Nacional de Informação sobre Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos (SISNEP) com CAAE-25890914.5.0000.5183. 
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 É importante ressaltar que os participantes não receberam benefícios nem correram 

risco de discriminação ao participar da pesquisa. Além disso, foram comunicados de que 

poderiam se recusar a participar da pesquisa ou responder a qualquer pergunta relacionada a 

ela. Para assegurar a confidencialidade das informações e proteger a identidade dos 

colaboradores, eles foram identificados com a letra “E”, adicionada dos números de 1 a 5. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Produção tecnológica 

 

O aplicativo para tablet, que possibilita a operacionalização da SAE em UTI Neonatal, 

foi desenvolvido em um período de seis meses, considerando-se desde os primeiros contatos 

com o programador, em março de 2014, até a inserção das informações e das terminologias no 

programa e seu efetivo funcionamento em setembro de 2014. Antes de se implantar o 

software na UTIN, foi enviado um memorando ao setor de Tecnologia da Informação do 

Hospital onde o estudo se desenvolveu, solicitando autorização para instalar um roteador no 

setor e um técnico para esse procedimento, tendo em vista que ele só poderia ser realizado por 

um profissional da própria instituição. 

No mês de utilização do sistema, as participantes sugeriram diversas modificações 

para adequar o software à realidade da unidade. As alterações eram providenciadas no mesmo 

dia em que surgiam. Autores ressaltam que, antes de ser implantado um sistema, ele deve 

passar pela etapa de teste para que eventuais falhas sejam reparadas, e o sistema possa trazer 

os seus potenciais benefícios. 
20 

Além disso, cabe exclusivamente aos enfermeiros estabelecerem que dados de 

enfermagem são essenciais para o registro eletrônico de saúde, assim como as terminologias 

utilizadas para transmitir esses dados. Para tornar a Enfermagem mais visível, deve-se pensar 

em informações que sejam representativas do corpo de conhecimento dessa ciência. A 

importância da gestão da informação deve ser despertada nos enfermeiros para sua efetiva 

participação nas políticas de informação e informática nos organismos de planejamento 

central. 
24 

Quanto às funcionalidades do sistema, existem dois tipos de usuários: o usuário 

padrão, que, neste estudo, são representados pelas enfermeiras da UTIN, e o usuário 

administrador, neste caso, a pesquisadora. O usuário padrão pode executar as seguintes 

funcionalidades: inserir e editar pacientes; ocupar/desocupar leitos; visitar os pacientes; 
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consultar os dados de uma visita realizada; imprimir dados; consultar o histórico da visita e do 

paciente. Para o usuário administrador, além das funcionalidades destacadas, é possível 

também: gerenciar leitos, categorias de indicadores, intervenções, diagnósticos, usuários e 

excluir pacientes, conforme pode ser observado no diagrama de casos de uso mostrado na 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama de casos das funcionalidades de acordo com o tipo de usuário 

 

4.1.1 Descrição das funcionalidades do sistema para o usuário padrão 

 

A utilização do Sistema para Assistência de Enfermagem em UTI Neonatal depende 

do acesso ao link: www.utineonatal.bitmine.com.br. A tela inicial do programa é mostrada na 

figura 2. São exigidos para acesso o nome do “usuário” ou “e-mail” e senha. Ambas as 

informações são cadastradas pelo administrador do sistema. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.utineonatal.bitmine.com.br/
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            Figura 2 – Tela inicial do sistema 

 

Caso a senha inserida não esteja de acordo com o cadastro, o profissional poderá 

modificar sua senha clicando em “Esqueceu a senha?” (Figura 3). Então, será solicitado um e-

mail para redefinição de senha e encaminhamentos (Figura 4). Depois de inseridos os dados, o 

profissional clica em “acessar” para entrar no sistema. 

 

Figura 3 – Tela visualizada ao acessar o link “Esqueceu a senha?” 

 

 

Figura 4 – Mensagem ao usuário após a inserção do e-mail para instruções 
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Logo após o acesso, a próxima tela pode ser visualizada na figura 5, onde é exibida 

uma mensagem em que se afirma que o ‘login foi efetuado com sucesso!’ Assim, o 

enfermeiro tem as seguintes opções de acesso ao programa: ‘leitos’, ‘paciente’ ou ‘sair’ do 

sistema. 

 

Figura 5 – Tela inicial do sistema, após realização do login 

 

Ao selecionar a opção ‘leitos’, o enfermeiro visualizará o quantitativo de leitos 

disponibilizados pela unidade. É possível identificar rapidamente os leitos ocupados (cor rosa) 

e os leitos disponíveis para uma nova internação (cor verde), conforme mostrado na figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Imagens mostradas para informar os leitos disponíveis e os ocupados 

Para os leitos desocupados, é possível realizar uma nova internação ou acessar o 

histórico, onde estarão os dados e as visitas feitas aos RNs que antes estavam ocupando o 

referente leito. Para iniciar uma admissão, o enfermeiro opta pelo leito desocupado e 

seleciona a opção ‘nova internação’ (Figura 7). 
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Figura 7 – Leito desocupado 

Na etapa seguinte, o enfermeiro deverá clicar em ‘novo paciente e seguir o processo 

de internação ou opta por pesquisar paciente, pois, caso ele já tenha sido internado ou esteja 

em outro leito, seus dados de identificação poderão ser recuperados. 

Os dados solicitados na tela seguinte, mostrada na figura 8, são requisitos para 

prosseguir com a admissão do paciente. Os dados solicitados são: nome do recém-nascido, 

número do prontuário, data e hora do nascimento, sexo, tipo sanguíneo, apgar no primeiro e 

no quinto minutos, tipo de parto e idade gestacional.  

 

 



50 

 

 

 

Figura 8 – Dados solicitados no início para admitir o paciente 

Para prosseguir com a admissão, o preenchimento dos campos “nome” e “sexo” é 

obrigatório. Se esses dados não estiverem inseridos, o sistema alerta o usuário sobre a 

impossibilidade de continuar a admissão, para cuja conclusão são necessários os seguintes 

dados: a data e o horário da admissão, que devem ser modificados, pois, caso contrário, 

permanecem a data e o horário em que estão sendo utilizados no sistema; o motivo da 

internação, ou seja, o que levou o recém-nascido a ser admitido na unidade; a procedência e 

as condições de transporte. Caso o enfermeiro tenha alguma consideração ou informação a 

mais, referente ao processo de entrada do RN na UTI, existe um campo de preenchimento 

opcional, destinado à inserção dessas informações. Para finalizar, clica-se na opção “criar 

internação”. Depois dessa sequência de ações, a admissão é finalizada, e o leito, ocupado. 

 

 

Figura 9 – Dados solicitados para concluir a admissão do recém-nascido 
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Na situação em que os leitos se encontram ocupados, as opções de utilização são as 

seguintes: realizar uma nova visita, que significa desenvolver a evolução de enfermagem e 

elaborar o plano de cuidados; desocupar o leito, caso o paciente tenha sido transferido ou 

recebido alta ou devido à ocorrência de óbito; e acesso ao histórico, em que é possível 

visualizar as informações do paciente que esteve internado no referido leito ou continua nele. 

No entanto, se a opção desejada for ‘desocupar leito’, o sistema mostra uma mensagem 

perguntando ao usuário se a ação que deseja realizar é realmente a solicitada, como mostra a 

figura 10. 

 

 

Figura 10 – Mensagem mostrada pelo sistema ao ser selecionada a opção “desocupar” leito. 

Ao iniciar uma visita, o enfermeiro deve inserir as informações referentes ao exame 

físico do recém-nascido, que se divide em dados antropométricos e sinais vitais. Os dados 

antropométricos correspondem ao peso, à estatura e aos perímetros cefálico, torácico e 

abdominal, e os sinais vitais, à temperatura do RN e da incubadora, ao pulso, à frequência 

cardíaca e à respiratória e à pressão arterial, conforme mostrado na figura 11. Os sinais vitais 

devem ser preenchidos para prosseguir a evolução de enfermagem, com exceção da pressão 

arterial, pois, nem sempre, esse parâmetro é verificado no recém-nascido. 
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Figura 11 – Dados referentes ao exame físico do recém-nascido 

 

Depois que os dados referentes ao exame físico são inseridos, inicia-se o 

desenvolvimento do plano de cuidados. A figura 12 mostra a tela com as categorias e seus 

respectivos indicadores que deverão ser selecionadas, conforme o estado de saúde do recém-

nascido. Essas categorias estão divididas de acordo com as seguintes necessidades: abrigo, 

regulação térmica, oxigenação, hidratação, nutrição, integridade cutâneo-mucosa, integridade 
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física, cuidado corporal e necessidade de exercício, de atividade física, de sono, de repouso e 

de percepção. Além das necessidades destacadas, existem categorias para avaliar a regulação 

endócrina, as necessidades de eliminação, a terapêutica e a comunicação. A última categoria, 

“anotações do enfermeiro”, possibilita a inserção de informações pertinentes ao RN que não 

foram destacadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Categorias contempladas pelo sistema para desenvolvimento da SAE para o recém-

nascido 

Na categoria ‘necessidades de abrigo’, por exemplo, existem as opções de 

acomodação do recém-nascido na UTI Neonatal em estudo. No final de todas as categorias, o 

sistema disponibiliza um campo de texto para o enfermeiro inserir informações adicionais que 

tenham associação com o indicador que está sendo preenchido (Figura 13). 
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Figura 13 – Indicadores que contemplam a categoria “Necessidade de abrigo”. 

No que diz respeito à segunda categoria – ‘necessidade de regulação térmica’ - o 

enfermeiro poderá selecionar o estado térmico do RN; na categoria ‘necessidade de 

oxigenação’, existem as seguintes subcategorias: alterações respiratórias, aspiração de 

secreções, ausculta respiratória, frequência respiratória, suplementação de oxigênio, tipos de 

respiração, tiragem, tosse e outras considerações.  

Cada categoria, com exceção das ‘informações adicionais’, tem seus respectivos 

indicadores. Fazem parte da quarta categoria – ‘necessidade de hidratação’ - as subcategorias: 

acesso venoso, ausculta cardíaca, drenagem, fontanelas, frequência cardíaca, perdas 

insensíveis, perfusão sanguínea, rede sanguínea, ritmo cardíaco, saliva e torgo de pele; a 

categoria ‘necessidades de nutrição’ é composta pelas subcategorias: delimitação das alças 

intestinais, bronco aspiração, características do abdômen, dieta, orientação da genitora para a 

amamentação, presença de leite suficiente, ostomias, reflexos de deglutição e sucção, 

regurgitação, resíduo gástrico, ruídos hidroaéreas e tipo de leite.  

Na sexta categoria, ‘necessidade de integridade cutaneomucosa, integridade física e 

cuidado corporal’, avaliam-se os seguintes parâmetros do recém-nascido: alterações e 

características da pele, coloração, estado do coto umbilical, higiene corporal, integridade da 

pele e presença de sinais flogísticos; para a sétima categoria – ‘necessidade de exercício, 

atividade física, motilidade e sono e repouso’, podem-se avaliar os seguintes parâmetros: 

atividade, expressão facial, motilidade, reação, reflexos, sono e repouso; a categoria 

‘necessidades de percepção’, é composta pelas subcategorias atividade motora e outros 

reflexos/reação.  

Assim como nas demais categorias, no item ‘outras considerações’, podem-se inserir 

informações não contempladas na referida categoria; em ‘regulação endócrina’, existem 

parâmetros que buscam avaliar alterações apresentadas pelo recém-nascido. Se ele apresentar 

outra condição, o enfermeiro poderá destacá-la em ‘outras considerações’. Na décima 

categoria, ‘necessidade de eliminação’, é possível avaliar se o ânus do recém-nascido 

encontra-se pérvio, a diurese, a eliminação intestinal, se foi realizado estímulo retal e se o 

recém-nascido apresenta ostomia; na categoria, ‘necessidade terapêutica’, são avaliados os 

aspectos referentes ao vínculo entre a mãe e o filho e os pais e o filho. Na última categoria, 

‘necessidade de comunicação’, avaliam-se as expressões faciais e comportamentais 

apresentados pelo recém-nascido. 
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Finalizadas as categorias, o último item - ‘Anotações do enfermeiro’ - corresponde a 

um campo de texto onde se inserem informações não comtempladas pelas categorias 

anteriores. Nesse espaço, o enfermeiro poderá descrever alguma intercorrência ou 

realização/resultados de exames (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – ‘Anotações do enfermeiro - campo destinado a considerações que o profissional julgue 

necessárias. 

 

Após o preenchimento das categorias e de seus respectivos indicadores, quando 

estiverem fora dos padrões de normalidade, sugerirá uma lista de diagnósticos de 

Enfermagem, que deverão ser selecionados pelo enfermeiro que usará o modelo de decisão 

baseado no raciocínio clínico para definir os diagnósticos que são pertinentes à condição do 

recém-nascido que está sendo avaliado (Figura 15). 
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Figura 15 – Diagnósticos de Enfermagem sugeridos 

 

Conforme forem selecionados os diagnósticos de Enfermagem, a próxima etapa será a 

de elaboração do plano de intervenções que estejam associadas a eles, seguindo a lógica dos 

princípios mostrados antes. 

 

 

 

Figura 16 – Intervenções de Enfermagem sugeridas 

 

Concluída a seleção das intervenções de enfermagem, o enfermeiro finaliza e salva os 

registros da assistência de enfermagem que permanecerá arquivada no sistema. Todas as 

informações geradas podem ser impressas (é gerado arquivo no formato PDF) no final ou 

posteriormente, conforme mostrado na figura 17. 

 



57 

 

 

 

 

Figura 17 – Tela que mostra as informações inseridas pelo enfermeiro e que podem ser impressas 
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Acessando a opção ‘Histórico’, no leito que ainda esteja ocupado, é possível ter acesso 

aos detalhes das visitas feitas àquele paciente, visualizar o enfermeiro responsável por cada 

visita, bem como imprimir os dados da visita. Se o enfermeiro acessar a opção ‘Pacientes’, 

que se encontra na tela inicial do sistema, visualizará a tela mostrada na figura 18. Nesse item, 

é disponibilizada a lista dos pacientes admitidos e dos que não estão mais na unidade e suas 

respectivas informações e visitas realizadas. É possível também “editar” algum dado de 

cadastro do recém-nascido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Tela mostrada ao se acessar a opção ‘Pacientes’. 

 

Ao finalizar as ações que pretendeu realizar, o usuário deverá sair do sistema, 

utilizando o menu ‘sair’, e fazer a tela inicial de login voltar ao programa, retornando à tela 

inicial. 

 

4.1.2 Descrição das funcionalidades do sistema para o usuário administrador 

 

A tela inicial para administrador é semelhante à visualizada por outros usuários.  A 

principal diferença consiste nas demais funcionalidades de que o programa dispõe para esse 

tipo de usuário. O administrador pode fazer modificações no sistema quanto ao seu banco de 

dados, ou seja, inserir novas informações nas funcionalidades que contemplam o Processo de 

Enfermagem: categorias de indicadores, indicadores, diagnósticos e intervenções. Ele também 

é responsável pelo gerenciamento dos usuários, ou seja, pelo cadastro dos enfermeiros que 

utilizarão o sistema (Figura 19). 
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Figura 19 – Tela inicial em que o administrador acessa o sistema 

  

No item, ‘Categoria de indicadores’, são inseridas as categorias que serão 

contempladas no sistema, ou seja, as que correspondem às necessidades que serão requisitos 

no processo de avaliação do recém-nascido (de abrigo, de regulação térmica, entre outras). 

Assim, o administrador pode inserir, excluir ou editar uma categoria já existente (Figura 20). 
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Figura 20 – Tela referente ao item “Categoria de indicadores” e suas funcionalidades 

 

Ao selecionar a opção ‘Novo’, é possível inserir uma nova categoria ou subcategoria. 

As subcategorias foram criadas por causa da necessidade de organizar os dados, para que os 

indicadores não ficassem dispersos. A categoria ‘necessidade de oxigenação’, por exemplo, é 

composta de diversos indicadores, que são organizados nas subcategorias ‘alterações 

respiratórias’, ‘aspiração de secreções’, ‘ausculta respiratória’, entre outras, com que é 

possível organizar e visualizar melhor os dados.  

Na opção em destaque, pode-se criar uma nova ‘categoria principal’ ou uma nova 

‘subcategoria’ para a categoria principal já existente. É possível, também, definir se a 

categoria será composta de indicadores com apenas uma escolha ou se vários indicadores 

poderão ser considerados. Para concluir a inserção, basta selecionar ‘Criar indicador 

categoria’ ou ‘Cancelar’ o processo de inserção dessas informações (Figura 21). 
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Figura 21 – Tela de inserção dos dados de criação de uma nova categoria de indicadores 

 

No item “Indicadores”, o administrador pode criar os indicadores correspondentes a 

cada categoria ou subcategoria. Para isso, é necessário clicar em ‘novo’ e disponibilizar as 

informações requeridas pelo sistema: nome do indicador, categoria/subcategoria à qual 

pertence e se necessita ou não de espaço para a observação e sua respectiva denominação 

(quantidade, características e local). 

 Na mesma tela em que o indicador foi criado, é possível visualizar todos os 

diagnósticos disponíveis (inseridos apenas na etapa seguinte). O administrador deverá 

selecionar os diagnósticos correspondentes àquele indicador (Figura 22). 

 

Figura 22 – Tela que possibilita a seleção dos diagnósticos de Enfermagem para determinado 

indicador 

 

 Depois que os dados são inseridos no item ‘Indicadores’, podem-se visualizar a 

categoria principal, a subcategoria e os respectivos indicadores, os quais poderão ser editados 

ou excluídos por meio das opções ‘editar’ e ‘apagar’, respectivamente (Figura 23). 
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Figura 23 – Organização das categorias, subcategorias e indicadores 

 

Na opção ‘Diagnósticos’, o administrador irá inserir todos os diagnósticos que possam 

se relacionar com os indicadores criados. Esse tipo de usuário digita o nome do diagnóstico e, 

posteriormente, seleciona a opção ‘Criar diagnósticos’ (Figura 24). 
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Figura 24 – Tela de criação dos diagnósticos de enfermagem 

 

Após a inserção de todos os diagnósticos de enfermagem, o sistema disponibiliza a 

lista completa das informações inseridas. Cada diagnóstico pode ser editado ou excluído e um 

novo diagnóstico pode ser criado. Se a opção for criar um novo diagnóstico, aparecerá o 

campo para se inserir sua denominação, assim como a lista de todas as intervenções, e o 

administrador pode escolher as intervenções relacionadas ao diagnóstico criado, como 

observado na figura 25. 

 

 

Figura 25 – Lista das intervenções para selecionar as que estão relacionadas ao diagnóstico criado 

 

 Na penúltima funcionalidade do sistema, o usuário administrador pode criar 

‘intervenções’. Semelhantemente ao processo anterior, nessa etapa, serão inseridas todas as 

intervenções de enfermagem que corresponderão aos diagnósticos criados (Figura 26). 
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Figura 26 – Tela de criação das intervenções de enfermagem 

 

Depois de criadas as intervenções, o menu mostra a lista de todas elas e disponibiliza 

as opções ‘novo’, ‘editar’ e ‘apagar’. A última funcionalidade do sistema permite ao 

administrador gerenciar o cadastro, alterar dados ou excluir os ‘usuários’ (enfermeiros) ao 

sistema (Figura 27).  

 

 

 

Figura 27 – Menu ‘usuários’ 

 

Ao se selecionar a opção ‘novo’, o sistema solicita algumas informações cujo 

preenchimento é obrigatório para o cadastro: nome, denominação usada para login, e-mail, 

CPF, senha de acesso e se será cadastrado como administrador, opção que, se selecionada, 

permite ao usuário acessar as demais funcionalidades do sistema restritas a esse tipo de 



65 

 

 

usuário. Depois que os usuários são cadastrados, o menu mostra a lista de todos os 

enfermeiros que têm login de acesso ao sistema. O administrador ainda dispõe das opções 

‘novo’, ‘editar’ e ‘apagar’ usuário. Finalizadas as ações que o administrador realizou, ele deve 

sair do sistema, utilizando o menu sair’ retornar à tela inicial de login do programa. 

 

4.1.2 Descrição das mensagens enviadas pelo sistema aos usuários 

Ao selecionar a opção “apagar” para qualquer item, o sistema mostra a mensagem 

abaixo. 

 

Figura 28 – Mensagem mostrada pelo sistema ao ser selecionada a exclusão de algum item. 

 

Nas ações de criar ou excluir uma categoria, um indicador, um diagnóstico ou uma 

intervenção, e quando o usuário insere seu login e senha corretos, na finalização dessas ações, 

o sistema mostra mensagens que confirmam o procedimento realizado. Nos casos em que 

qualquer usuário não disponibilize corretamente seus dados de cadastro, o sistema também 

alertará.  

Para facilitar o acesso ao sistema, foi adicionado à área de trabalho do dispositivo 

móvel um link (Figura 29). Para acessar o programa, basta um toque. Além disso, a rede de 

internet sem fio, instalada na unidade para a realização do estudo, denominada de 

‘utineonatal’ (Figura 30), ficou salva no tablet, e o acesso à internet automático seria feito no 

momento em que o dispositivo estivesse sendo utilizado. 
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Figura 29 – Link criado para acesso ao sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 30 – Rede de internet sem fio ‘utineonatal’ 

 

4.2 Apresentação e discussão dos dados qualitativos 

 

Com o intuito de avaliar a aplicabilidade do sistema desenvolvido para tecnologia 

móvel na prática assistencial, foram realizadas, após o período de manuseio do software, 

entrevistas com cinco das seis enfermeiras que compõem a equipe da UTIN, tendo em vista 

que uma delas se encontrava em licença maternidade. 

Quanto à caracterização das participantes do estudo, foi verificado que o tempo de 

formação varia de 10 a 30 anos e que todas têm algum tipo de especialização - em educação, 

saúde coletiva, saúde do trabalhador e Enfermagem pediátrica; apenas uma enfermeira tem o 
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título de Mestre em Enfermagem. No entanto, o tempo de atuação profissional na UTIN 

oscilou entre 10 e 12 anos. Também foi perguntado se elas tinham algum conhecimento no 

campo da informática e foram unânimes em afirmar que nunca fizeram curso ou capacitação 

em tecnologia da informação. 

Pode-se observar que as participantes do estudo têm um tempo considerável de 

formação e de atuação na UTIN, o que sugere grande experiência e conhecimento nessa área, 

mas que também pode ser um indicativo de resistência à implantação de uma nova 

metodologia de documentação dos registros de enfermagem. Apenas uma das participantes 

tem pós-graduação específica na área em que atua e nenhuma tem conhecimento específico no 

campo da informática que tenha sido adquirido por meio da realização de cursos ou 

capacitações. 

A partir da compreensão das respostas dos questionamentos à respeito da utilização e 

da funcionalidade do sistema e do aplicativo para tablet, foi possível identificar três categorias 

temáticas: 1- Sentimentos despertados no manuseio da tecnologia; 2- Reconhecimento da  

importância de se utilizar um software aplicativo para SAE em UTI Neonatal; 3- aproximação 

do software a realidade prática. As enfermeiras foram identificadas neste estudo pelas siglas: 

E1, E2, E3, E4 e E5, a fim de garantir o sigilo das informações que disponibilizaram. 

 

Categoria 1 - Sentimentos despertados no manuseio da tecnologia 

 

Essa categoria destaca as dificuldades encontradas pelas enfermeiras ao utilizar o 

dispositivo móvel para desenvolver a SAE. Seguem alguns depoimentos: 

 

A principal dificuldade, é que eu não sou boa de informática (risos), mas... eu consegui 

manusear, consegui abrir, fazer as evoluções. Consegui avançar, muito lentamente, mas 

consegui. A principal dificuldade foi o acesso mesmo [...] dificuldades que a gente tá no 

começo de adaptação (E1). 

 

No meu caso, eu sou uma pessoa iniciante, tanto na sistematização como na informática [...] 

eu tenho certa dificuldade, mas eu acho interessante. Porque na verdade, eu nunca mexi num 

tablet antes, mas depois que me explicaram, eu achei fácil [...] (E2) 

 

Os relatos demonstram que algumas enfermeiras apresentaram dificuldades em utilizar 

o tablet (E1; E2), as quais estão relacionadas à falta de familiaridade/experiência das 

profissionais com a tecnologia e ao fato de nunca terem usado esse tipo de tecnologia móvel 
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em seu processo de trabalho (E2). Isso explica a dificuldade de utilizar o dispositivo, 

principalmente por ser do tipo touchscreen. 

Essa falta de proximidade dos profissionais da saúde com o processo de 

informatização não é recente, mas está presente nos dias de hoje. Neste estudo, constatou-se 

que nenhuma das enfermeiras participou de curso ou de capacitação na área da informática, o 

que também pode resultar na dificuldade de adaptar o sistema para dispositivos móveis em 

seu cotidiano de trabalho, apesar de os usarem em seu cotidiano através dos smartphones.  

Ainda no que se refere a esse distanciamento com as novas tecnologias, autores 

asseveram que, na era da informação, os profissionais da Enfermagem precisam desenvolver 

seus conhecimentos e habilidades para serem competentes nessa área. Embora a informática 

seja um tema popular na literatura, na mídia e na educação, os profissionais da área de 

Enfermagem ainda não sabem muito bem como utilizá-la na prática profissional e que essas 

dificuldades existem desde a graduação. Isso significa que é preciso intensificar o ensino de 

informática em Enfermagem ainda durante o curso de graduação, visando construir uma nova 

concepção da informática para a prática profissional. 
2
 

Em estudo realizado em Unidades Básicas de Saúde do município de Ribeirão Preto -

SP, foi desenvolvido um software para dispositivos móveis, visando à educação permanente 

de profissionais da Enfermagem. Na fase de avaliação desse sistema, contatou-se que 89% 

dos participantes também se consideravam iniciantes quanto ao nível de habilidade com as 

tecnologias computacionais. Um dos enfermeiros referiu que “o uso do tablet foi um pouco 

dificultoso, mas deu para se adaptar”. Essa afirmativa foi semelhante à obtida neste estudo 

(E1, E2).
66

 

Quanto ao manuseio do tablet utilizado, a pesquisa mostrou que as dificuldades 

aumentam por causa do tipo de tecnologia touchscreen, ou seja, tela sensível ao toque. Outros 

estudos mostram que usuários, principalmente os de computadores, acostumados a manusear 

o teclado sentem dificuldades de utilizar a tela de toque virtual do tablet. A adição de um 

teclado mecânico sem fio, que funciona com bateria, pode superar essas dificuldades. Porém 

acrescenta mais um dispositivo à tecnologia, e isso interfere nos requisitos de mobilidade. É 

importante enfatizar, também, que o tablet não é projetado para mensagens longas, ampla 

entrada de dados ou manipulação de documentos longos. 
52 

Apesar de relatarem dificuldades em utilizar a tecnologia, as enfermeiras enfatizaram 

que elas foram superadas e que correspondem a problemas que são enfrentados inicialmente, 

na fase de adaptação ‘ao novo’ (E1). Prova disso é que uma das participantes, em seus 

primeiros manuseios, apresentou grande dificuldade de utilizar o programa tendo em vista a 
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sensibilidade da tela, mas, depois de algumas tentativas, evoluiu e desenvolveu a SAE por 

meio do dispositivo sem auxílio. 

Com o intuito de minimizar os déficits com o uso da tecnologia na prática assistencial, 

intervenções podem ser realizadas durante a graduação. Nessa mesma perspectiva, um estudo 

piloto realizado na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, buscou estratégias para 

inserir o tablet no cotidiano de graduandos do Curso de Enfermagem e obteve resultados 

semelhantes. Inicialmente, as dificuldades e a resistência existiram, mas, com a utilização, os 

usuários foram ficando adeptos das especificidades dos dispositivos móveis. 
67 

É importante ressaltar os problemas vivenciados durante a fase de utilização, entre 

eles, a indisponibilidade de internet sem fio por determinado período de tempo, que 

modificou a dinâmica da atividade, porquanto aumenta o tempo para registrar a informação, 

pois o sistema depende desse sinal para funcionar. A respeito disso, autores asseveram que, 

para usar os sistemas dependentes de redes de internet sem fio e outras redes, os usuários 

precisam estar cientes de que o sinal da rede pode falhar, sofrer interferência ou ser fraco em 

determinados pontos da área de abrangência do setor, principalmente, quando estão longe da 

antena da rede sem fio. 
68

 Nas situações em que esses problemas ocorrem, a solução seria usar 

a internet 3G de um dispositivo móvel do tipo smartphone para continuar a inserir as 

informações, porque não se pode esperar o retorno do sinal para isso. 

Em contrapartida, algumas enfermeiras não apresentaram dificuldades para manusear 

a tecnologia móvel, como mostram os seguintes depoimentos: 

Não, dificuldade mesmo, eu não encontrei não [...] Consegui avançar todas as etapas. Achei 

tranquilo, já tenho esse aqui pequenininho, então... (se referiu ao celular) (E3) 

 

Na verdade, no manuseio do tablet não houve problema [...] (E4). 

 

 Não, nenhuma dificuldade. Tenho um tablet igualzinho, então não tive problema (E5). 

 

As profissionais que disseram não apresentar dificuldades afirmaram que têm uma 

tecnologia semelhante à do tablet, seja um dispositivo móvel do tipo smartphone (E3) ou uma 

tecnologia idêntica à utilizada no estudo (E5). Essa familiaridade justifica a facilidade de 

utilização. Diante desse cenário, sabe-se que a tecnologia móvel tornou-se onipresente. 

Smartphones e tablets são acessíveis e, consequentemente, mais fáceis de utilizar e populares 

entre profissionais da Enfermagem. De acordo com pesquisa realizada com enfermeiros norte-

americanos, dos 1.100 entrevistados, mais de 75% responderam que possuem um smartphone 

ou um tablete. Essa realidade representa uma tendência mundial.
69
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A tecnologia móvel desenvolvida para a SAE aplicar na UTI Neonatal também pode 

ser utilizada em smarthphones com plataforma Android. Das cinco enfermeiras participantes 

do estudo, quatro possuem esse tipo de dispositivo. Autores acreditam que, como o 

smartphone é um aparelho com funções de telefone celular, é possível que os enfermeiros que 

já têm esse tipo de equipamento utilizem seu dispositivo pessoal na assistência. Além disso, 

como é um objeto pessoal, os proprietários teriam mais cuidado com o dispositivo, e isso 

melhoraria a segurança do patrimônio. 
68 

Outros estudos mostram, ainda, que não são recentes as tentativas de desenvolver 

sistemas para dispositivos móveis que facilitem o trabalho dos profissionais da área de 

Enfermagem. Desde 2003, na cidade de Nova York, enfermeiros de um serviço de saúde que 

realizam visitas domiciliares utilizam tablets para documentar informações sobre os pacientes. 

Os dispositivos móveis auxiliaram a informatizar e a manusear diversos formulários 

utilizados nas visitas. 
70

 Isso significa que a inserção de tecnologias no cotidiano do 

enfermeiro cresce a cada dia, e os profissionais precisam estar familiarizados com esses 

avanços, a fim de se adequar a nova realidade. 

 

Categoria 2 – Reconhecimento da importância de se utilizar um software aplicativo para 

SAE em UTI Neonatal 

 

As enfermeiras reconhecem a importância de um aplicativo para dispositivos móveis 

com o qual se sistematize a assistência de enfermagem. Por essa razão, a pesquisa procurou 

saber qual a percepção das participantes sobre a utilização do tablet e as possíveis vantagens 

que ele pode oferecer, por se tratar de uma tecnologia sem fio. Seguem as principais 

respostas: 

 

[...] ele (tablet) dá liberdade de você se movimentar e onde você tiver já faz o exame físico, já 

vai evoluindo e adiantando seu processo de trabalho, não é obrigado estar no computador 

(E1). 

 

Com o móvel, eu posso ir pra outro lugar se o computador estiver ocupado, posso fazer em 

pé... no computador você fica muito limitado [...] se a gente tem o tablet, o sistema móvel, eu 

já pego, já sento em qualquer lugar (E3). 

 

É importante sim, a tecnologia da informação teve um grande avanço no meio em que 

estamos hoje, em todos os segmentos da área [...] eu ganho tempo, gerencio melhor minhas 

ações (E4). 
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 [...] o fato do dispositivo ser móvel, possibilita a mobilidade do enfermeiro e não fica na 

limitação do computador ter que estar disponível (E5). 

 

Em um dos relatos, a profissional se mostrou indiferente à importância do dispositivo 

móvel e só destacou sua concepção acerca do sistema: 

 

O móvel nem tanto sabe, mas eu achei muito interessante esse programa (E2). 

 

As falas destacadas mostram que há consenso entre as enfermeiras quanto à 

importância de um aplicativo para SAE em tecnologia móvel. As vantagens mencionadas se 

referem, principalmente, a requisitos como mobilidade e agilidade para realizar a evolução do 

paciente e elaborar o plano de cuidados, otimizando o tempo, além da flexibilidade permitida 

na gerência das ações de cuidado com o uso do tablet. 

Das vantagens citadas pelas enfermeiras, destacou-se a mobilidade (E1, E3 e E5), ou 

seja, a “liberdade” que a tecnologia móvel permite no que se refere à locomoção do 

profissional. Em estudo semelhante realizado em três Unidades Básicas de Saúde do 

município de Ribeirão Preto - SP, 90,9% dos profissionais de Enfermagem que participaram 

da pesquisa fizeram uma avaliação positiva do uso de um aplicativo para dispositivo móvel 

(tablet). As razões para tal justificativa são a praticidade, a flexibilidade de horário, a 

facilidade de acessá-lo e de usá-lo em qualquer ambiente do local de trabalho e o fato de ser 

uma ferramenta que pode ser utilizada de diversas formas e para vários fins.
66 

Outros autores referem que os dispositivos móveis apresentam grandes vantagens, 

entre elas, a de ser portátil (capaz de ser transportado com relativa facilidade), utilizável e 

funcional, de fácil conectividade e comunicação com os usuários e com outros dispositivos. 

Outro aspecto importante é a facilidade de movimentação que o usuário pode ter, pois o 

dispositivo móvel cabe na palma da mão, melhora a qualidade visual e é mais confortável, 

leve, de baixo custo e discreto. 
51 

Durante os trinta dias em que se observou como as enfermeiras utilizavam o 

aplicativo, foi constatado que o cotidiano dessas profissionais em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal é de sobrecarga de trabalho, devido à complexidade dos procedimentos 

realizados na unidade (aspiração de vias aéreas, inserção de cateter central periférico (PICC), 

coleta de sangue para exames, entre outros) que, na maioria dos casos, é competência do 

enfermeiro, diferentemente do que ocorre em outras clínicas, onde grande parte desses 

procedimentos pode ser delegada aos profissionais de nível médio, porquanto o cuidado com 

os pacientes não requer cuidados complexos. É preciso, pois, implantar tecnologias que 
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auxiliem esses profissionais a gerenciarem seu tempo e a vantagem obtida com a utilização do  

software, como foi destacado pelas profissionais (E1, E3 e E4).  

Há que se ressaltar que a UTI Neonatal não dispõe de ferramentas para se implementar 

o SAE, o que reforça a necessidade de se criar um sistema para essa finalidade, porque o 

Processo de Enfermagem informatizado reduz o tempo despendido com a documentação de 

informações, e sua utilização em dispositivos móveis facilita a entrada de dados com um 

toque no dispositivo, que diminui as digitadas por meio do teclado.
71

 

Os profissionais da área de saúde têm uma quantidade cada vez maior de informações 

clínicas para gerenciar. Fazer isso, de forma eficaz e eficiente, é fundamental para o contexto 

atual dos serviços de saúde. As tecnologias da informação móveis, como os assistentes 

digitais pessoais (PDAs) e os computadores de mão (tablets), dão uma solução para gerenciar 

essas informações diretamente no ponto de atendimento. Essa é uma forma mais rápida e 

proativa de coletar dados mais fidedignos. Porém, a utilização desses recursos tecnológicos 

ainda tem sido limitada. Essas inovações podem superar desafios e fazer dos sistemas já 

existentes tecnologias mais eficientes, melhorar a usabilidade e salvar dados em apenas alguns 

segundos. Assim, tem-se uma assistência eficaz, quando estendida para os diversos aspectos 

do cuidado em saúde. 
72-73 

Sabe-se que, na área de Enfermagem, os avanços da informática visam, 

primordialmente, aumentar o tempo disponível do profissional para as atividades relacionadas 

ao cuidado, proporcionando uma assistência mais humanizada, uma vez que, com o seu uso, 

as atividades burocráticas são mais ágeis, e esse tempo é revertido em assistência direta e 

eficaz para os pacientes. Os enfermeiros gastam cerca de um terço do seu tempo em 

atividades de localização, procura/busca, agregação e processamento de dados ou informações 

dos pacientes. 
20

 

Em uma pesquisa realizada com enfermeiros norte-americanos sobre o uso de tablets 

nos registros de informações clínicas, os autores concluíram que esses dispositivos móveis 

são convenientes. Em um dos relatos, a participante destacou que os enfermeiros são sempre 

curtos no tempo e interessados em qualquer coisa que possa simplificar suas vidas e lhes 

proporcionar um pouco mais de tempo livre. Alegou que estruturam a vida profissional em 

torno da eficiência e da pontualidade, portanto, são o público ideal para a utilização de 

tablet.
69

 

Em todo o mundo, cada vez mais, os dispositivos móveis são utilizados para facilitar o 

desenvolvimento da assistência de Enfermagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma 

empresa que trabalha com a criação de software desenvolveu um aplicativo para tablet 
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denominado de “aplicativo para gerenciamento em Enfermagem”, que automatiza a coleta de 

informações médicas dos pacientes em uma clínica. O aplicativo captura dados por meio de 

dispositivos médicos, como medidores de glicose, balanças, medidores de pressão arterial e 

oxímetros de pulso, através da tecnologia Bluetooth, que fornece uma plataforma protegida 

por biometria para garantir a segurança e a privacidade do paciente durante a transferência de 

dados para sistemas hospitalares. 
74 

Algumas enfermeiras disseram, ainda, que uma das principais vantagens do sistema 

para tablet se deve à independência de utilização do dispositivo fixo para realizar a SAE, uma 

vez que se dispõe de apenas uma máquina para todos os profissionais que atuam na unidade 

usarem: 

 

Na UTI, temos somente um dispositivo fixo, que o profissional médico já ocupa por um longo 

período de tempo, e a gente fica naquela dependência e é muito ruim. (E1) 

 

O computador é do profissional médico praticamente a manhã inteira. Um só computador 

dificulta bastante (E3). 

 

Observa-se que a ausência de recursos tecnológicos suficientes para o 

desenvolvimento das atividades dos profissionais da saúde é um problema a ser superado, mas 

que essa não é apenas uma realidade local. Estudo que avalia um sistema desenvolvido para 

documentar o Processo de Enfermagem em um hospital de São Paulo obteve relatos 

semelhantes aos das enfermeiras (E1 e E3). Os entrevistados enfatizaram que o computador é 

utilizado por outros profissionais, por isso os enfermeiros só podem usá-lo após a visita 

médica, e que o número de computadores não atende à demanda de uso do sistema, já que 

outros profissionais utilizam os equipamentos, o que atrasa o serviço e a utilização do 

programa. 
77

 Nesse sentido, sistemas para dispositivos móveis são uma excelente alternativa 

para resolver essa dificuldade. 

A pesquisa também investigou qual a opinião dos enfermeiros sobre a interface das 

telas do software em relação às imagens, às cores, à organização das informações e à 

estruturação das telas. Seguem alguns depoimentos: 

 

 Então, pra gente melhor visualizar o final, teria que ter mais cores [...] as respostas 

deveriam ter mais cor, diferenças de cor entre perguntas e respostas. O restante eu achei 

legal, gostei (E1).  

 

Eu mudaria no final, quando a gente termina, que ele mostra tudo que a gente colocou [...] 

não tem um destaque, eu acho que se destacasse... porque essa uma cor só os itens das 
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respostas, se fosse destacar, talvez chamasse mais atenção pra quem vai pegar depois e ler. 

O restante tá tranquilo, tá bom... só o final mesmo (E2). 

 

Não, tá bom. O software tem prescrição fácil, acesso fácil (E3). 

 

Embora tenha gostado, colocaria a possibilidade de salvar os dados à medida que forem 

informados ao sistema (E5). 

 

Segundo apontam os relatos, de maneira geral, as entrevistadas estão satisfeitas com a 

interface do sistema. Segundo suas falas, um dos aspectos que precisa de alterações diz 

respeito à etapa final, em que estão listadas todas as informações inseridas e os itens 

selecionados. Essa tela gera o documento a ser impresso e anexado ao prontuário. As 

enfermeiras sugeriram também mudança de cor entre perguntas e respostas (E1 e E2), para 

que qualquer profissional visualize as informações com facilidade. 

No que se refere à interface, alguns autores afirmam que, na avaliação de um software, 

quando se tem como base o ponto de vista do usuário final, um dos fatores mais importantes 

que o abrange é a interface de comunicação entre o usuário e o sistema. Com efeito, tal 

interface deve ser fácil de aprender. Um dos aspectos mais importantes em um sistema é a 

forma como os usuários irão se comunicar com ele.  A interface deve ser fácil aprendizagem e 

intuitiva, porque, para atingir um objetivo, o usuário deve seguir “certos passos” com 

facilidade. 
50 

Em um estudo realizado em São Paulo, foi avaliado um sistema utilizado para auxiliar 

o enfermeiro a realizar o dimensionamento de pessoal. Ao analisar aspectos referentes à 

interface, os participantes da pesquisa também sugeriram alterações nas cores apresentadas 

pelo sistema e sugeriram que, em sua escolha, deveriam ser utilizadas cores mais 

contrastantes. Foi sugerida também a substituição do vermelho pela tonalidade azul, para as 

informações que necessitassem ser destacadas. 
9 

Deve-se considerar que os sistemas de informação elaborados para os enfermeiros 

usarem devem ser desenvolvidos dando-se especial atenção aos aspectos funcionais do 

programa, mediante a criação de uma interface agradável, intuitiva e de fácil utilização, assim 

como ao aspecto gráfico, nomeadamente ao nível dos modelos de relatórios a serem 

impressos em papel. 
25 

Em Boston - Massachusetts, nos Estados Unidos - foi desenvolvido um protótipo para 

tablet para gerenciar a administração de medicamentos. Os testes realizados mostraram que, 

além das preocupações relativas à implementação, os participantes discutiram sobre questões 

relacionadas à adequação do sistema para tablet à realidade da UTIN, incluindo a 
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funcionalidade atual, a forma de digitalizar (touchscreen) e a interface do sistema, requisitos 

avaliados também neste estudo. Os entrevistados ficaram satisfeitos com sua facilidade de uso 

e deram um feedback construtivo sobre a interface. 
73

 

Em uma das falas (E5), foi destacada a aprovação da interface do sistema, mas citada a 

insatisfação quanto aos aspectos funcionais, como, por exemplo, o fato de o sistema não 

salvar automaticamente informações inseridas, o que não está diretamente relacionado ao 

layout do programa. Em estudo que avalia o Sistema de Documentação Eletrônica do 

Processo de Enfermagem da Universidade de São Paulo (PROCEnf - USP), obtiveram-se as 

seguintes respostas semelhantes quanto à necessidade de salvar dados automaticamente: [...] 

às vezes é preciso recomeçar todo o processo, pois, por algum motivo as informações não 

foram gravadas ou mesmo por que ele simplesmente trava e não retorna mais”; outras 

afirmaram ainda que [...] já tive situações em que durante o uso do software ocorreu um erro 

e não consegui recuperar os dados, tendo então que recomeçar o processo; [...] nem sempre 

é possível recuperar os dados. 
75 

No presente estudo, algumas enfermeiras apresentaram problemas semelhantes aos 

destacados na pesquisa. Durante o manuseio do tablet, por não estarem familiarizadas com o 

toque sensível da tela, muitas vezes, as profissionais retornavam às telas iniciais, perdiam as 

informações já inseridas e era necessário iniciar todo o processo novamente. Assim, 

considera-se importante que um sistema apresente, entre seus requisitos, o salvamento 

automático dos dados informados pelo usuário, para evitar a perda das informações já 

disponibilizadas. 

Também foi verificado se o sistema dispõe das funções necessárias para realizar a 

SAE ao recém-nascido em estado crítico. Estas foram algumas das respostas: 

 

Ele contempla todas as etapas sim, todas as fases do processo [...] (E1). 

 

 [...] atendeu as necessidades, acho que atendeu, foi (E2). 

 

Eu não senti falta de nada. Até porque na maioria, no final tem as considerações que eu 

posso acrescentar alguma coisa né? (E3). 

 

Sim, pois contempla todas as etapas (E5). 

 

Como observado, as enfermeiras relatam que o aplicativo tem os requisitos necessários 

ao desenvolvimento da SAE em UTI Neonatal e justificam que o programa contempla todas 
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as etapas do Processo de Enfermagem. Foi destacada, também, a flexibilidade quanto à 

inserção de outras informações, além das que o sistema disponibiliza como opção (E3).  

No Brasil, ainda é pouco expressiva a iniciativa dos profissionais de Enfermagem no 

desenvolvimento de ferramentas computacionais para documentar a SAE e que contemplem 

todas as etapas do Processo de Enfermagem: histórico, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avalição. 
77 

Na concepção de autores que desenvolvem estudos na área, é necessária uma constante 

preocupação em desenhar um software, de modo a disponibilizar o máximo de informações 

com um fácil acesso a todos os usuários. Já é possível enfatizar o uso da tecnologia 

computacional para gerenciar um grande número de informações e apresentar um 

fortalecimento para a combinação delas e obter como resultado a decisão “exata” a cada caso 

na assistência de enfermagem. 
71 

Porém, neste estudo, uma das participantes falou que 

algumas modificações ainda são necessárias para que o sistema atenda, de fato, às 

especificidades do recém-nascido sob cuidados intensivos. Segue o relato:
 

 

Para adaptar ao recém-nascido, ainda tem que melhorar algumas coisas, a parte de 

avaliação da criança [...] É só mesmo nessa questão de amarração em cima do exame físico 

do bebê, para me gerar um melhor diagnóstico [...] são particularidades que é diferente 

realmente em neonatologia... pediatria já tem uma limitação e neonatologia então, ela 

restringe muito a terminologia e os parâmetros (E4). 

 

Por meio dessa fala, compreende-se que alguns aspectos do sistema que possibilitam a 

avaliação do estado de saúde do RN, como por exemplo, a avaliação de reflexos, precisa 

apresentar indicadores que reflitam a especificidade dessa clientela, uma vez que a  ausência 

em determinados momentos da assistência não indica, necessariamente, um estado patológico, 

mas a utilização de sedativos, e o foco da assistência poderia ser modificado. Autores 

enfatizam que os desenvolvedores e os usuários de sistemas têm enfrentado um desafio 

contínuo de otimizar o fluxo de trabalho, diminuir a sobrecarga de trabalho dos profissionais e 

adequar o design e conteúdo dos dispositivos tecnológicos e sistemas à realidade da prática 

assistencial do enfermeiro. 
13

 

No Hospital Universitário de Santa Catarina, também foi desenvolvido um sistema, na 

tentativa de informatizar a SAE em diferentes unidades clínicas da instituição. Percebeu-se 

que a informatização do sistema e a forma como está estruturado dificultam a implantação do 

Processo de Enfermagem no hospital, uma vez que não foram realizadas as devidas 

adequações do sistema às fases do Processo de Enfermagem para a UTI, mas para toda a 
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unidade hospitalar. O “copiar e colar” (destaque das entrevistadas) de um arquivo para outro, 

que ocorre frequentemente na prescrição de enfermagem, não está relacionado ao cliente 

específico da UTI. Além disso, não há espaço para o histórico de enfermagem, para a 

evolução, entre outros. As enfermeiras também disseram que o sistema apresenta coisas muito 

perdidas [...], que não deveriam ser observadas para aquele paciente. 
13

 

Diante dessa realidade, é importante ressaltar que a inserção de novas tecnologias na 

área da saúde, mais especificamente no cotidiano de trabalho do enfermeiro, deve se adequar 

à realidade clínica vivenciada por esses profissionais, caso contrário, não se alcançariam os 

benefícios esperados com o seu uso. Para tanto, os sistemas devem ser desenvolvidos com a 

participação dos profissionais que irão utilizá-lo na assistência.  

No desenvolvimento deste estudo, as sugestões das enfermeiras quanto à adaptação do 

sistema ao recém-nascido em estado crítico foram consideradas. O software foi construído 

permitindo essa flexibilidade, porque qualquer usuário cadastrado como administrador pode 

inserir, corrigir ou fazer qualquer alteração nas informações que compõem o sistema, sem que 

seja necessária a intervenção de um técnico em TI. Além disso, como enfatizado na fala da 

entrevistada (E3), no final de cada categoria/subcategoria analisada, existe um campo (‘Outras 

considerações’) para a inserção de informações que, porventura, o próprio sistema não tenha 

contemplado. 

As principais contribuições do sistema para a prática profissional do enfermeiro que 

atua em UTI Neonatal são apresentadas nos seguintes depoimentos: 

 

 [...] eu acho que contribui com a agilidade, apesar de ser novo, mas agiliza o processo e o 

fato de ser móvel também agiliza. É... a principal é a agilidade mesmo [...] o móvel te dá 

mais liberdade (E1). 

 

 Eu acho que é muito importante, [...] acho que contribui [...] esse programa caiu assim, 

como uma luva, pois, ele veio bem completo, com as ferramentas que a gente precisa, 

bastante interessante (E2). 

 

Acho que de forma geral, fica mais organizado, o enfermeiro, independente de quem estiver, 

vai seguir aqueles passos, vai padronizar, porque a evolução corrida hoje eu posso colocar 

uma coisa, a colega já não coloca [...]. Eu não fico limitada com ele móvel, me permite 

mobilidade (E3). 

 

Eu acho que é muito bom, é como eu já falei, no gerenciamento do meu tempo dentro da 

unidade. No computador fica mais rápido até porque eu tenho a possibilidade de resgatar o 

que foi feito e ali alterar, para aumentar, diminuir. Essa avaliação já me gera economia de 

tempo e fica mais fácil, faz em qualquer momento, dá para se organizar, então isso facilitar 

muito mesmo (E4). 
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 Agilidade em elaborar o plano de cuidados, um registro seguro, um arquivo sem ocupar 

espaço físico, além da economia de tempo na implementação da SAE (E5). 

 

As enfermeiras entendem que o sistema dá muitas vantagens ao seu cotidiano de 

trabalho. As principais contribuições destacadas foram: agilidade em documentar as fases do 

Processo de Enfermagem, liberdade de movimentação, padronização da avaliação do recém-

nascido, economia de tempo na realização de atividade que não envolve o cuidado direto com 

o paciente, possibilidade de resgatar, a qualquer momento, as informações e de alterar ou 

inserir dados e o fato de ocupar pouco espaço físico. 

A agilidade foi descrita pelas participantes como umas das principais contribuições do 

sistema (E1, E4, E5). Durante a fase de manuseio do sistema, observou-se o tempo 

despendido por algumas enfermeiras para fazer a evolução manuscrita - uma média de oito 

minutos - enquanto a evolução e a elaboração do plano de cuidados por meio do sistema, uma 

média de 15 minutos, tempo mensurado pelo próprio sistema e disponibilizado apenas para o 

usuário administrador (pesquisadora). É importante ressaltar que as evoluções manuscritas 

não contemplam a avaliação do recém-nascido em todas as suas necessidades, somente alguns 

aspectos são destacados, conforme observado no prontuário dos pacientes. Além disso, na 

unidade, a SAE ainda não foi implementada a SAE. Então, pode-se afirmar que o sistema 

otimiza o tempo dos profissionais da Enfermagem no momento de registrar as informações. 

É inquestionável que o cotidiano das ações assistenciais de enfermagem demanda 

necessidades de mobilidade com mais agilidade para coletar e documentar informações à 

beira do leito, assim como o acesso aos dados do prontuário do paciente que centraliza o 

registro sistemático das informações clínicas. As aplicações da computação móvel na 

Enfermagem proporcionam mobilidade e facilidade para acessar, coletar e documentar 

informações sobre o paciente em seu próprio leito. Isso resulta na diminuição do tempo 

despendido e na probabilidade de se perderem as informações. 
17

 

Um aplicativo móvel que atenda às necessidades dos usuários, de forma prática e 

eficiente, deve oferecer alguns requisitos essenciais, como portabilidade, usabilidade e 

funcionalidade, que são características da mobilidade. É também ressaltada pelas 

entrevistadas como um requisito de grande contribuição do software desenvolvido para a 

UTIN. 
51 

Em estudo que buscou avaliar as principais vantagens obtidas por meio da utilização 

de sistemas informatizados na Enfermagem, constatou-se que são muitas as contribuições que 

os sistemas já implantados e aqueles em fase de desenvolvimento e teste (protótipos) podem 
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trazer para o processo de organização e documentação das fases do Processo de Enfermagem. 

As principais contribuições destacadas foram: otimização do tempo, melhor organização dos 

registros, linguagem padronizada, auxílio na tomada de decisão, mais facilidade de recuperar 

dados, eliminação de redundâncias, mais facilidade de se estabelecer comunicação 

multiprofissional, mais integração das informações e segurança e integridade dos dados. 

No que se refere à padronização dos registros de enfermagem, citada por uma das 

participantes (E3), esse requisito tem grande importância no processo de avaliação e 

continuidade do cuidado com os pacientes. Autores ressaltam que um sistema computacional 

requer a padronização de linguagem. Nesse caso, todo o desenvolvimento deve ser baseado 

em terminologia padronizada, e isso irá requerer de seus usuários o conhecimento sobre ela. A 

falta de aplicação de padrões terminológicos é o grande nó no desenvolvimento de sistemas 

computacionais para representar o Processo de Enfermagem e, consequentemente, organizar e 

documentar essas etapas ou fases. 
20 

Uma das causas de se utilizarem os dados de forma inadequada na geração de 

informação é a falta de sistemas informatizados para processar dados e disponibilizar 

informações em um formato que seja facilmente compreendido pelas pessoas. O tempo 

despendido na recuperação das diversas informações do cuidado prestado ao paciente em 

sistema de registro manual compromete sobremaneira o processo de tomada de decisão. 
71

 Se 

se padronizassem os dados de um sistema e desenvolvessem atividades educacionais no 

sentido de adequar o conhecimento sobre o sistema utilizado e sobre o uso da tecnologia, as 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais na inserção de uma nova tecnologia no serviço 

diminuiriam. 

O estudo mostrou que, nos prontuários dos pacientes da UTI Neonatal, cada 

enfermeira adota um estilo diferenciado para desenvolver a evolução que, nos dias de hoje, é 

realizada manualmente. Enquanto algumas destacam em seu registro, por exemplo, aspectos 

referentes a estímulo e reação, dieta e medicações em uso, essas informações não se 

encontram na evolução do mesmo paciente realizada por outras profissionais. Além disso, foi 

constatado que esses registros diferem quando há sequência das informações disponibilizadas.  

Assim, utilizando o sistema para SAE em UTIN desenvolvido para tablet, as 

enfermeiras adotam os mesmos parâmetros e disponibilizam as mesmas informações 

referentes ao estado de saúde do RN, para que todos os profissionais possam compreender 

bem mais o estado de saúde do neonato e compará-lo. Além disso, é desenvolvida uma 

avaliação completa do cliente. Porém, atualmente, isso não é feito de forma sistemática na 

unidade. 



80 

 

 

Considera-se, portanto, que o desenvolvimento de softwares para a SAE representa um 

avanço para a Enfermagem, principalmente no tocante à utilização de sistemas com 

linguagem padronizada, os quais servirão para demonstrar a contribuição da profissão para a 

saúde dos indivíduos e para mensurar a eficácia clínica do cuidado de enfermagem. 
75 

Autora americana destaca que é uma tendência a utilização da tecnologia móvel nas 

instituições hospitalares, tanto para o acesso a registros médicos eletrônicos quanto para 

utilização à beira do leito. Com essa tecnologia, podem-se ampliar as estratégias de orientação 

ao paciente, pois podem ser apresentadas ilustrações coloridas e até vídeos ilustrando o 

processo de educação em saúde. Diante desse cenário, no futuro, o fluxo de trabalho do 

enfermeiro poderá chegar ao hospital, e ele poderá verificar rapidamente em um tablet 

resultados de exames laboratoriais e fazer novas solicitações de exames, usando um sistema 

portátil e fácil de ser manuseado. 
69 

Assim, são vários os fatores favoráveis e os benefícios da utilização da tecnologia da 

computação móvel à beira leito na assistência de enfermagem. Com o dispositivo móvel à 

mão, é possível acessar, coletar e documentar informações sobre o paciente em seu próprio 

leito, realizar etapas do Processo de Enfermagem, acompanhar a necessidade de mobilidade 

dos profissionais da Enfermagem nas ações de assistência, reduzir o tempo despendido na 

documentação das atividades prestadas ao paciente e diminuir a probabilidade de se perderem 

as informações, que passarão a ser armazenadas no próprio dispositivo, e não, em papéis, 

demonstrando como as características de flexibilidade e dinamismo convergem entre si e 

contribuem para a produtividade da assistência de enfermagem. 
17

 

Para que esse armazenamento seja possível, os sistemas precisam estar estruturados 

com áreas de guarda dessas informações, e o serviço deve dispor de setor de informática para 

armazenar a informação adequadamente. Como são tecnologias utilizadas no serviço e 

manuseadas por profissionais, deve-se atentar também para o seu tempo de sobrevida e para 

os riscos de vírus que podem apagar a informação ou causar problemas na funcionalidade da 

máquina. 

 

Categoria 3 – Aproximação do software a realidade prática 

 

Essa categoria retrata as sugestões que as participantes do estudo disponibilizaram 

para melhorar o sistema e adequá-lo às necessidades do recém-nascido em Unidade de 

Terapia Intensiva. Seguem algumas falas: 
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A sugestão é só no momento de dá seguimento de uma categoria para outra, não precisar 

voltar (E1). 

 

 Eu acho que o sistema tá bom, não tenho nenhuma sugestão não, a dificuldade é minha e não 

do sistema, eu acho que não tenho nada a acrescentar (E2). 

 

 Em relação ao sistema não tenho o que falar não. Tá muito bom, tranquilo, sem problemas. 

O que a gente precisa melhorar é o que estar exposto no questionário lá [...] porque criança 

tem muitas vertentes e muitas situações e fica um pouco restrito (E4). 

 

 Em minha opinião, condensar mais as informações finais, reduzindo o volume de papel 

necessário para impressão e a produção final de uma evolução textual (E5). 

  

Como expressam as falas, as sugestões apresentadas dizem respeito à possibilidade de 

o sistema, depois de finalizar a seleção dos itens em uma categoria, prosseguir diretamente 

para o início da categoria seguinte (E1), porquanto o usuário deve voltar ao início da tela para 

iniciar a seleção dos indicadores da nova categoria. Enfatizou-se, mais uma vez, a necessidade 

de se adequarem alguns itens que compõem o software às especificidades da avaliação do RN 

em estado crítico. 

Outras sugestões (E5) se referiram à possibilidade de compactar as informações finais, 

a fim de reduzir o tamanho do documento gerado em PDF e, consequentemente, menos 

consumo de papel para impressão. A viabilidade de gerar uma evolução textual semelhante à 

desenvolvida na unidade também foi sugerida, uma vez que o programa lista os indicadores 

escolhidos. Em um dos relatos, a enfermeira afirmou que o aplicativo não precisava de 

modificações e que, se houvesse dificuldades para utilizá-lo, estavam associadas a questões 

pessoais (E2).  

Algumas correções no que se refere à funcionalidade do sistema ainda precisam ser 

implementadas, como o avanço automático de uma categoria para outra, com o objetivo de 

que os profissionais manuseassem o software com facilidade, para garantir a otimização do 

seu tempo no desenvolvimento da SAE. 

Com o objetivo de atender às sugestões da enfermeira E5 foi analisada pelo 

programador a possibilidade de se compactarem as informações referentes à evolução final, 

que deve ser impressa e anexada ao prontuário do paciente, visando a um consumo mínimo de 

papel. O desenvolvedor sugeriu que fosse diminuída a fonte das letras e acrescentadas 

colunas, de forma que as informações foram dispostas lado a lado. Com essas modificações, 

as páginas geradas em PDF diminuíram de quatro para duas folhas a serem impressas. 

Quanto à utilização de folhas de papel para os registros de Enfermagem, autores 

afirmam que poucas indústrias demandam mais papel do que a da saúde, em especial, a área 
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da Enfermagem que, em virtude desse alto consumo, tem buscado desenvolver registros 

eletrônicos. Grande parte dos sistemas atuais exige que o profissional colete os dados e os 

transcreva para o programa de computador para análise e transmissão, muitas vezes, usando o 

dobro da quantidade de papel, de pessoal e de tempo. Com a tecnologia atual, é possível 

capturar os dados em tablets em qualquer lugar. Sistemas adequadamente projetados que 

atendam aos requisitos de registros eletrônicos não precisam ser impressos no papel, e 

instruções complexas podem estar à disposição dos funcionários à beira do leito. 
76 

Corroborando a afirmação do autor supracitado, este estudo mostrou que a equipe da 

UTI Neonatal utiliza, atualmente, diversos formulários e registros manuais de informações 

sobre pacientes e procedimentos. No prontuário, podem ser encontrados os seguintes 

formulários e outros impressos: exames realizados; folha de diagnóstico médico; xérox das 

documentações do recém-nascido (certidão de nascimento, cartão SUS); dados do 

nascimento; resumo de exames; evolução clínica; prescrições; relatório de Enfermagem e o 

formulário de evolução de fisioterapia. Além desses, outros livros de registros são utilizados 

pelos profissionais da Enfermagem na unidade: livro de ocorrências de enfermagem; escala de 

serviço; dados do paciente, registro de admissões, transferências; óbitos e o livro para registro 

de PICC. Isso reafirma a demanda de papel utilizado no serviço de saúde. 

 Além do excesso de documentações, a unidade tem uma área limitada para os 

profissionais de saúde se locomoverem, tendo em vista que os diversos formulários e livros 

são armazenados nesse mobiliário. O sistema desenvolvido no estudo armazena diversas 

informações online, o que reduziria o número de livros e formulários, seria uma solução para 

o problema enfrentado no tocante ao quantitativo de papel e evitaria a duplicidade de 

informações. Considerando o espaço físico para o desenvolvimento das ações de cuidado, em 

que as informações ficam armazenadas em um dispositivo móvel, que ocupa um espaço físico 

reduzido na unidade, é possível ter mais espaço na estrutura na UTIN. 

Quanto ao armazenamento das informações em um sistema online, autores referem 

que essa formatação oferece aos usuários finais a oportunidade de armazenar, acessar e 

compartilhar informações através da internet, sem a necessidade de se preocupar com sua 

localização física ou com a capacidade do computador do usuário final. Essa é, pois, uma 

excelente alternativa de armazenamento. 
52 

Além disso, associados ao uso de microcomputadores, computadores pessoais e, mais 

recentemente, tablets, os sistemas de informação conectados à internet fornecem uma 

infraestrutura que pode ser utilizada por usuários finais para atender às demandas cada vez 

mais complexas da tecnologia da informação em cuidados de saúde. Os tablets estão entre os 
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mais rápidos dispositivos móveis, portanto, adequados para se acessarem com rapidez dados e 

documentos online além da possibilidade de imprimir, de se conectar a uma rede, obter 

informações em qualquer área da unidade onde essa conexão seja possível e de acesso rápido 

a videoconferências, o que aumenta a produtividade de enfermeiros e de outros profissionais 

de saúde. 
52 

Diante dessa realidade, pode-se afirmar que os sistemas de informação são a melhor 

alternativa para reduzir o volume de papel utilizado pelos profissionais da área de saúde, 

diminuir os custos, proteger as informações, que dificilmente serão perdidas ou rasuradas e 

economizar espaço físico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo da informática passa por constantes transformações e, cada vez mais, os 

recursos tecnológicos estão presentes na vida das pessoas, sendo utilizados desde os 

momentos de lazer até a realização de atividades profissionais. Nesse contexto, o advento das 

tecnologias móveis e sua crescente inserção no cotidiano de trabalho dos indivíduos exigem 

dos profissionais da saúde e da Enfermagem familiaridade com esses avanços, considerando 

os benefícios que podem ser adquiridos com sua utilização.  

Tendo em vista essa realidade, no presente estudo foi desenvolvido um sistema que 

possibilite ao enfermeiro sistematizar a assistência de enfermagem em UTI Neonatal com a 

utilização de um tablet. Ao inseri-lo na realidade assistencial para auxiliar a prática, ainda na 

condição de teste, a pesquisa revelou que os enfermeiros apresentaram dificuldades para usar 

os dispositivos móveis para esse fim, mas que as vantagens relatadas superaram esses 

obstáculos.  

Foi constatado que um sistema para SAE, através de tecnologia móvel, flexibiliza a 

realização das atividades de registro pelo enfermeiro, porque a coleta de dados pode ser 

realizada à beira do leito, ou seja, junto do paciente, e o Processo de Enfermagem pode ser 

desenvolvido em qualquer local da unidade, já que a tecnologia não depende de fios para que 

ele funcione. Ressalta-se, também, que, com a utilização de um banco de dados compatível 

com a prática de enfermagem desenvolvida na UTIN, foi possível desenvolver todas as etapas 

do Processo de Enfermagem e reduzir o gap entre teoria e prática.  

Outras vantagens observadas foi a otimização do tempo do enfermeiro, já que a 

informatização de atividades burocráticas resulta em mais eficácia e eficiência dos registros 

de enfermagem, possibilitando uma economia de tempo que pode ser revertida para o cuidado 
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com o cliente e padronizar as evoluções dos recém-nascidos, essenciais à continuidade da 

assistência ao cliente e à avaliação por outros profissionais. 

Os resultados da avaliação do sistema feita pelas enfermeiras mostraram que as 

dificuldades foram relacionadas, principalmente, à falta de familiaridade dos profissionais 

com o avanço tecnológico, mais especificamente, com a tecnologia touchscreen. Porém, 

mesmo nos casos em que houve dificuldade de usar e, por isso, certa aversão à inserção de 

uma nova metodologia para o registro de informações, as enfermeiras, com a frequente 

utilização do software e o manuseio do dispositivo móvel, adaptaram-se bem à inovação. 

É importante ressaltar que, por se tratar de um sistema protótipo, ainda devem ser 

feitas alterações, para que o banco de dados seja adaptado à realidade do recém-nascido sob 

cuidados intensivos e modificações na funcionalidade e na estruturação do sistema, para 

garantir que funcione perfeitamente. Mesmo diante dessa necessidade de modificações, o 

sistema apresentou-se bem adequado à realidade da unidade em que o estudo foi desenvolvido 

e como um excelente produto a ser implantado na unidade sem muitas dificuldades, tendo em 

vista que a instituição só precisa disponibilize um roteador de internet sem fio e um 

dispositivo móvel do tipo tablet.  

Conclui-se que as tecnologias da informação, associadas aos dispositivos móveis, 

contribuem sobremaneira com o processo de trabalho dos enfermeiros, razão por que é 

necessário investir mais em estudos que visem informatizar o Processo de Enfermagem e 

inserir novas tecnologias no cotidiano desses profissionais, não somente em UTIN, mas em 

todas as unidades e local de trabalho do enfermeiro. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA MÓVEL 

 

Dados pessoais 

 

1. Há quanto tempo concluiu o curso de graduação em enfermagem? 

 

2. Qual o tempo de atuação na UTIN? 

 

3. Possui especialização? Em que área? 

 

4. Já realizou algum curso ou capacitação na área da informática? 

 

Avaliação da Tecnologia Móvel 

 

1. Você encontrou dificuldades em manusear o sistema com o tablet? Quais as principais 

dificuldades encontradas? 

 

2. Você considera importante trabalhar com um sistema de informação para a 

sistematização da assistência de enfermagem utilizando dispositivo móvel (Tablet)?  Por que?   

 

3. O que você achou do layout do software (telas, organização das informações, imagens, 

cores)? Modificaria alguma coisa? 

 

4. O sistema dispõe das funções necessárias para a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem ao recém-nascido em estado crítico? Por quê? 

 

5. Quais as principais contribuições deste sistema para a prática do enfermeiro? 

 

6. Que sugestões você nos diria para aperfeiçoamento do sistema?  
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 A presente pesquisa sobre “SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: desenvolvimento de um protótipo para 

utilização em dispositivo móvel” está sendo desenvolvida pela Mestranda em Enfermagem/UFPB: Laura 

Cristhiane Mendonça Rezende, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Ribeiro dos Santos do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem Clínica do CCS/UFPB. Objetivamos desenvolver um aplicativo para tablets que 

possibilite a informatização da Assistência de Enfermagem (SAE) em Unidade de Terapia Intensiva. A 

finalidade deste estudo consiste em possibilitar que o enfermeiro desenvolva a SAE de maneira eficiente e 

com otimização do tempo por permitir a este profissional coletar dados junto ao paciente. Diante do 

exposto, solicitamos a sua colaboração em participar deste estudo, o que muito contribuirá para a pesquisa, assim 

como sua autorização para apresentar os resultados do trabalho em eventos científicos, garantindo que, por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

 Esclarecemos que a sua participação no estudo é voluntária e, por tanto, o (a) senhor (a) não é obrigado 

(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. Caso decida 

participar, pode solicitar a retirada de suas informações em qualquer fase da mesma. 

 O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. 

 Declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e 

para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

 

  ______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 
______________________________________________________ 

Orientador: Profº  Dr. Sérgio Ribeiro dos Santos 

(Programa de Pós-graduação em Enfermagem /CCS/UFPB) 

 

 

                      __________________________________________________________ 

Orientanda: Laura Cristhiane Mendonça Rezende 

(Mestranda em Enfermagem) 

 

 

 
Qualquer dúvida entrar em contato com comitê de ética: 

Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade Universitária - Bairro Castelo 
Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB 
FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083) 32167302. 
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Diagnósticos de Enfermagem Validados 

AFIRMATIVAS DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Acesso intravenoso comprometido Mamada insatisfatória 

Acesso intravenoso extravasado Mecônio ausente 

Acesso intravenoso obstruído Movimento hiperativo 

Amamentação exclusiva comprometida Movimento hipoativo 

Amostra com coágulo de sangue presente Movimento respiratório aumentado 

Amostra insuficiente Movimento respiratório comprometido 

Apnéia Movimento respiratório diminuído 

Aquecimento aumentado Murmúrio vesicular diminuído 

Aquecimento diminuído Necrose presente 

Aspiração acidental Nutrição comprometida 

Bradicardia presente Padrão de higiene ruim 

Candidíase presente Padrão respiratório comprometido 

Choro aumentado Parada cardíaca atual 

Cicatriz umbilical granulomatosa Parada Cardiorrespiratória atual 

Cicatriz umbilical hiperemiada Parada respiratória atual 

Cicatriz umbilical úmida Pele descamativa superficial 

Condição vital comprometida Pele seca total 

Constipação presente Perfusão periférica ruim 

Débito aumentado (gástrico) Perímetro aumentado 

Débito bilioso Perímetro cefálico aumentado 

Débito borra – de – café Perímetro cefálico diminuído 

Débito diminuído (urinário) Perímetro diminuído 

Débito hemático (gástrico) Peso baixo 
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Desconforto respiratório aumentado Peso comprometido 

Desconforto respiratório diminuído Piora do desconforto respiratório 

Desidratação grave Pressão arterial aumentada 

Desidratação leve Pressão arterial diminuída 

Desidratação moderada Processo de mumificação atual (coto 

umbilical) 

Dieta de prova gradativa Quadro clínico comprometido 

Dieta de prova mínima Quadro de cianose atual 

Difícil acesso intravenoso Quadro de icterícia atual 

Dispnéia Queda de saturação atual 

Diurese aumentada Reflexo ausente 

Diurese ausente Reflexo comprometido 

Diurese diminuída Reflexo de sucção ausente 

Dor Reflexo de sucção comprometido 

Edema aumentado Regurgitação presente 

Edema diminuído Resíduo gástrico aumentado 

Edema presente Resíduo gástrico diminuído 

Eliminação urinária aumentada Resíduo gástrico presente 

Eliminação urinária ausente Resíduo lácteo presente 

Eliminação urinária comprometida Respiração espontânea instável 

Eliminação urinária diminuída Retração diafragmática presente 

Estridor presente Retração esternal presente 

Expansibilidade torácica comprometida Risco para infecção 

Expansibilidade torácica diminuída Rolha de secreção parcial 

Ferida cirúrgica edemaciada Ruído adventício presente 

Ferida cirúrgica hiperemiada Ruído hidroaéreo ausente 
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Ferida cirúrgica úmida Saturação de oxigênio diminuída 

Ferida purulenta Secreção abundante presente 

Fezes ausentes Secreção espessa presente 

Freqüência cardíaca aumentada Secreção fluida presente 

Freqüência cardíaca ausente Sedação atual 

Freqüência cardíaca diminuída Sinais de infecção presentes 

Freqüência respiratória aumentada Sinal de babinsk ausente 

Freqüência respiratória ausente Sistema cardiovascular comprometido 

Freqüência respiratória diminuída Sono superficial 

Gemido presente Sopro presente 

Grumo presente Temperatura aumentada 

Hematoma Temperatura diminuída 

Hemorragia franca (gástrica) Tiragem intercostal presente 

Hidratação diminuída Tiragem subcostal presente 

Hiperglicemia atual Tosse produtiva 

Hipertonia muscular presente Tremor discreto 

Hipotermia presente Várias equimoses 

Hipoglicemia atual Ventilação com pressão positiva 

dependente 

Hipóxia grave Ventilação dependente 

Infecção Ventilação mecânica 

Ingestão de alimentos comprometida Vínculo comprometido 

Jejum atual Vômito atual 

Mamada comprometida  
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Intervenções de Enfermagem Validadas 

AFIRMATIVAS DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Acomodar recém-nascido Manter sonda orogástrica 

Administrar dieta por sonda orogástrica Manter sonda gástrica aberta para drenagem 

Administrar medicação prescrita Manter técnicas assépticas 

Administrar terapia de inalação Manter UTI calma 

Ajustar a dieta Manter vias aéreas livres 

Analisar necessidade de medicação Massagear o abdômen 

Aplicar compressa morna Medir diurese rigorosamente 

Aplicar solução corporal prescrita Medir perímetro cefálico regularmente 

Aplicar técnica de alimentação por gavagem Medir resíduo gástrico 

Aquecer com compressa a cabeça e as 

extremidades do recém-nascido 

Medir resíduo lácteo medir face de dor 

Aquecer oxigênio Monitorar aumento do perímetro cefálico 

Aspirar coágulo Monitorar diminuição do perímetro 

Aspirar rolha de secreção Monitorar frequência cardíaca 

Aspirar secreção Monitorar perímetro aumentado 

Aspirar secreção espessa Monitorar saturação de oxigênio 

Aspirar secreção sempre que necessário Monitorar sinais flogísticos 

Aspirar vias aéreas Monitorar sinais vitais 

Aumentar temperatura da incubadora Mudar decúbito com frequência 

Avaliar edema Observar convulsão 

Avaliar padrão respiratório Observar eliminação urinária 

Avaliar para desmame da oxigenoterapia Observar icterícia 
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Avaliar para início da dieta Observar para necessidade de intubação 

Avaliar presença de bexigoma Observar para necessidade de oxigenoterapia 

Avaliar técnica de sinfonagem Observar processo de desidratação 

Avaliar sinais de desidratação Observar resíduo gástrico 

Avaliar sucção Prevenir broncoaspiração 

Banhar recém-nascido conforme rotina Pesar recém-nascido diariamente 

Coletar nova amostra Posicionar a cabeça reta 

Coletar sangue para exames Posicionar cabeça do recém-nascido 

Complementar dieta por sonda orogástrica Promover conforto 

Conferir parâmetros do monitor Promover técnica de cauterização 

Controlar exames laboratoriais Promover visita dos pais 

Controlar temperatura da incubadora Proteger os olhos 

Corrigir intercorrências Realizar estimulação tátil 

Diminuir temperatura da incubadora Realizar estímulo retal 

Diminuir volume da dieta Realizar lavagem gástrica 

Elevar posição corporal Realizar massagem cardíaca 

Enrolar extremidades com atadura Realizar movimentos abdominais 

Estimular amamentação Realizar técnica de assepsia 

Estimular reflexo de sucção Realizar técnica de resíduo 

Estimular técnica de ordenha a cada três 

horas 

Registrar hiperglicemia  

Evitar manipulação Registrar hipoglicemia 

Evitar procedimentos na região afetada Registrar intercorrências 

Higienizar área adequadamente Registrar o aspecto do retorno 

Higienizar cavidade oral Registrar volume do resíduo gástrico 

Higienizar com álcool a 70% Registrar volume 
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Higienizar vias aéreas Repetir glicemia conforme orientação médica 

Iniciar amamentação logo que possível Suspender a dieta 

Iniciar dieta logo que possível Trocar curativo sempre que necessário 

Iniciar fototerapia Trocar posição corporal com frequência 

Iniciar oxigenoterapia quando indicada Usar umidificador de oxigênio 

Iniciar reanimação cardíaca Ventilar recém-nascido com máscara 

Iniciar reanimação respiratória Verificar aceitação da dieta 

Instalar oxigenoterapia Verificar acesso intravenoso 

Instilar solução fisiológica nas narinas Verificar bombas de infusão 

Instilar solução fisiológica na rolha de 

secreção 

Verificar cavidade retal 

Lavar mãos ao manuseio Verificar curativo 

Limitar visita Verificar frequência cardíaca 

Manter acesso intravenoso Verificar fluxo de oxigênio 

Manter curativo aberto Verificar lesão na região corporal 

Manter decúbito elevado  Verificar posição da sonda 

Manter dieta suspensa Verificar programação das bombas de infusão 

Manter higienização da incubadora 

regularmente 

Verificar resposta ao tratamento 

Manter posição de fowler Verificar sinais de infecção 

Manter recém-nascido aquecido Verificar temperatura do recém-nascido a 

cada 30 minutos até termorregulação 

Manter recém-nascido monitorizado Verificar vazão de infusão 
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