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RESUMO 

 

 

MACHADO, G. R. Desenvolvimento e avaliação de um software para a assistência de 

enfermagem intraoperatória. 2017. 155f. Tese (Doutorado em Enfermagem Fundamental) – 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  

 

O propósito deste estudo foi desenvolver e avaliar um software, que possibilite ao enfermeiro 

da unidade cirúrgica otimizar a assistência de enfermagem intraoperatória por meio do acesso 

eletrônico e sistemático às rotinas de trabalho de sua equipe. O percurso metodológico 

utilizado no desenvolvimento baseou-se na teoria de desenvolvimento de sistemas. A equipe 

multiprofissional envolvida no desenvolvimento do sistema foi constituída por dois 

enfermeiros pesquisadores, um analista de sistemas e um programador de computador da 

instituição coparticipante da pesquisa. Para avaliação do software utilizou-se o modelo 

proposto por Sperandio (2008), em conformidade com da norma ISO/IEC 25010 (2011), para 

cada característica. Participaram da avaliação dois grupos de avaliadores G1 (10 enfermeiros) 

e G2 (42 técnicos/auxiliares de enfermagem), também da instituição coparticipante da 

pesquisa. Atendento aos requisitos previamente levantados, o sistema foi desenvolvido em 

plataforma e linguagem Java com banco de dados IBM DB2 e servidor de aplicação JBoss, 

contendo seis módulos de fácil navegação. Na avaliação dos grupos G1 e G2 as características 

obtiveram as seguintes notas: “funcionalidade” (G1 – 100%; G2 – 99,60%), “confiabilidade” 

(G1 – 100%; G2-98,17%), “usabilidade” (G1 – 96,30%; G2 – 98,79%), “eficiência de 

desenpenho” (G1 – 96,67%; G2 – 100%), “compatibilidade” (G1 – 92,31%; G2 – 98,98%) e 

“segurança” (G1 – 100%; G2 – 99,85%). Considerando os resultados desta pesquisa, acredita-

se que o software desenvolvido permitirá seus usuários enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, da unidade cirúrgica, possam acessar suas rotinas de enfermagem 

intraoperatória de forma eficiente e sistemática, uma vez que o sistema desenvolvido permitiu 

concentrar todas as rotinas de enfermagem relacionadas à montagem, circulação e 

desmontagem de Sala Operatória, em um espaço seguro e acessível.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Período Intraoperatório. Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

MACHADO, G. R. Development and evaluation of software for intraoperative nursing 

care. 2017. 155f. Thesis (Doctoral Program) – College of Nursing at Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  

 

The purpose of this study was to develop and evaluate a software that enables the surgical unit 

nurse to optimize intraoperative nursing care through electronic and systematic access to their 

team’s work routines. The methodology applied in the development was based on the system 

development theory. The multi-professional team involved in the system development was 

composed of two research nurses, a systems analyst and a computer programmer from the co-

participant institution in the research. To evaluate the software, the model proposed by 

Sperandio (2008) was used for each characteristic, according to ISO / IEC 25010 (2011). Two 

groups of G1 (10 nurses) and G2 evaluators (42 nursing technicians / auxiliaries) participated 

in the evaluation, also from the institution which cooperates with the research. In line with the 

requirements previously raised, the system was developed in Java platform and language with 

IBM DB2 database and JBoss application server, containing six easy-to-navigate modules. In 

the evaluation of groups G1 and G2, the following characteristics were obtained: 

"functionality" (G1 - 100%, G2 - 99.60%), "reliability" (G1 - 100%, G2-98,17% (G1 - 

96.30%, G2 - 98.79%), "performance efficiency" (G1 - 96.67%, G2 - 100%), "compatibility" 

(G1 - 92.31%; , 98%) and "safety" (G1-100%, G2-99.85%). Considering this research results, 

the software developed will allow its users (nurses, technicians and nursing assistants from 

the surgical unit) to access their nursery routines in an efficient and systematic way, since the 

developed system permitted to concentrate all the nursing routines related to the Operating 

Room preparation and circulation, in a safe and accessible space. 

 

Keywords: Nursing. Intraoperative period. Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

MACHADO, G. R. Desarrollo y evaluación de un software para la asistencia de 

enfermería intraoperatoria. 2017. 155f. Tesis (Doctorado en Enfermería Fundamental) – 

Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto, Universidad de Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2017.  

 

El propósito de este estudio fue desarrollar y evaluar un software, que posibilite al enfermero 

de la unidad quirúrgica optimizar la asistencia de enfermería intraoperatoria por medio del 

acceso electrónico y sistemático a las  rutinas de trabajo de su equipo. El percurso 

metodológico utilizado en el desarrollo se baseó en la teoría de desarrollo de sistemas. El 

equipo multiprofesional envuelto en el desarrollo del  sistema fue constituido por dos 

enfermeros investigadores, un analista de sistemas y un programador de computadora de la 

institución coparticipante de la investigación. Para la avaliación del software se utilizó el 

modelo propuesto por Sperandio (2008), conforme con la normar ISO/IEC 25010 (2011), para 

cada característica .Participaron de la evaluación dos grupos de evaluadores G1 (10 

enfermeros) y G2 (42 técnicos/auxiliares de enfermería), también de la institución  

coparticipante de la investigación. Atendiento a los requisitos previamente levantados, el 

sistema fue desarrollado en plataforma y lenguaje Java con banco de datos IBM DB2 y 

servidor de aplicación JBoss, conteniendo seis módulos de fácil navegación. En la evaluación 

de los grupos G1 y G2 las características obtuvieron las siguientes notas: “funcionalidad” (G1 

– 100%; G2 – 99,60%), “confiabilidad” (G1 – 100%; G2-98,17%), “usabilidad” (G1 – 

96,30%; G2 – 98,79%),“eficiencia de desenpeño” (G1 – 96,67%; G2 – 100%), 

“compatibilidad”(G1 – 92,31%; G2 – 98,98%) y“seguridad” (G1 – 100%; G2 – 99,85%). 

Considerando los resultados de esta investigación, se cree que el software desarrollado 

permitirá a sus usuarios enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería, de la unidad 

quirúrgica, que puedan tener acceso en sus rutinas de enfermería intraoperatoria de forma 

eficiente y sistemática, una vez que el  sistema desarrollado permita concentrar todas las 

rutinas de enfermería relacionadas al montaje, circulación y desmontaje de la sala Operatoria, 

en  un espacio seguro y accesible.  

 

Palabras-claves: Enfermería. Período Intraoperatorio. Software. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Como enfermeiro assistencial, lotado em unidade cirúrgica de um hospital 

universitário, observei as dificuldades que enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

encontravam para acessarem suas rotinas de trabalho no dia-a-dia. Como um centro cirúrgico 

é composto por várias especialidades cirúrgicas e cada uma delas contendo vários tipos de 

procedimentos anestésico-cirúrgicos, fica difícil localizar os Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs) de cada procedimento. Com isso, a enfermagem acaba por gastar parte de seu 

precioso tempo localizando estes documentos tão necessários à condução da assistência 

segura e de qualidade.  

  Entre minhas atribuições nessa unidade cirúrgica, participo de uma comissão 

responsável pela revisão dos manuais de normas e rotinas da enfermagem, inclusive do centro 

cirúrgico. Durante uma destas revisões, percebi a necessidade de elaborar uma ferramenta que 

agregasse todas as informações necessárias para a assistência de enfermagem durante os 

diversos procedimentos anestésico-cirúrgicos. Um dispositivo que pudesse otimizar e agilizar 

a consulta de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem aos POPs, afim de garantir 

uma assistência mais rápida e efetiva.  

 Visando cursar o doutorado, apresentei essa proposta à Profa. Dra. Yolanda Dora 

Matinez Évora que, após a análise do pré-projeto, aceitou o desafio de me orientar no 

desenvolvimento e avaliação de um software protótipo de uma ferramenta de tecnologia da 

informação, em forma de software, que permite ao enfermeiro da unidade cirúrgica planejar a 

assistência de enfermagem intraoperatória de forma informatizada no que tange o acesso às 

rotinas de trabalho de sua equipe no dia-a-dia. 

Para alcançar esse fim, foi firmada uma parceria com a Gerência de Tecnologia da 

Informação da instituição coparticipante, que se responsabilizou pelo desenvolvimento do 

software. Durante todo o processo de desenvolvimento e avaliação do software destaca-se, 

também, a participação da equipe de enfermagem da unidade cirúrgica.  

O presente estudo está apresentado na forma de capítulos. A “Introdução” traz de 

forma clara a proposta de estudo com sua justificativa e objetivos. Na “Revisão da Literatura” 

encontra-se um panorama entre enfermagem intraoperatória, mapeamento de processos e 

sistemas de informação e documentação de enfermagem. O “Referencial Teórico” aborda 

conceitos relevantes ao desenvolvimento de software tais como, ciclo de vida, qualidade e 

avaliação de sistemas. O “Método” relata todo o percurso metodológico utilizado nas fases de 

desenvolvimento e avaliação do software. O capítulo “Resultados e Discussão” descreve o 
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produto de software e seus respectivos módulos e funções, bem como o resultado da avaliação 

dos dois grupos de avaliadores G1 (enfermeiros) e G2 (auxiliares e técnicos de enfermagem). 

Por fim, a “Conclusão” traz de forma sucinta o desfecho e os desdobramentos da pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da globalização, o mundo experimentou um aumento substancial da 

concorrência entre empresas dos diversos segmentos de negócio. Simultaneamente, os 

clientes tornaram-se mais exigentes, levando as organizações a voltarem sua atenção para a 

busca de melhorias no gerenciamento de seus negócios (VITORINO et al., 2012).  

Nas últimas décadas, a sociedade passou a exigir e a optar por serviços de saúde que 

apresentem padrões de excelência em seus diversos processo e resultados (PENA, 2012), pois 

a busca constante pela qualidade nos estabelecimentos de saúde tem se mostrado uma 

tendência mundial, podendo ser considerada indispensável para a sobrevivência, seja em 

instituições privadas ou não. Neste contexto, a busca da excelência, eficiência e eficácia se faz 

necessária diante da complexidade dos processos e tecnologias disponíveis nas instituições 

hospitalares, mesmo frente à escassez de recursos (VITURI; EVORA, 2015). Montenegro et 

al. (2013) refere que o uso da Tecnologia da Informação (TI) vem crescendo no ambiente 

hospitalar e que a implantação de Sistemas de Informação Hospitalar (SIH) tem auxiliado na 

gestão dos diversos serviços de saúde, seja na organização, operacionalização ou gestão de 

informações diversas.  

De acordo com Vendemiatti et al. (2010), a informatização de dados, a serem 

utilizados nas tomadas de decisões gerenciais em tempo real, pode contribuir para a garantia 

dessa necessidade de informação de qualidade com eficácia e eficiência, além de proporcionar 

um aumento na produtividade empresarial e, consequentemente, crescimento do lucro de cada 

empresas (BATISTA, 2012; FORTUNATO; PEDRON; CARDOSO, 2013).  

Os recursos tecnológicos aplicados na informática em enfermagem constituem um 

alicerce na logística de acesso de qualidade a informações referente à prática do cuidado 

(AMMENWERTH et al., 2011; MICHEL-VERKERKE, 2012), o que é indispensável na 

qualidade da prestação dos serviços de saúde, em que o objetivo de cada indivíduo, ao 

procurar os serviços de saúde, é garantir uma segura recuperação de sua saúde. Para que esse 

possa usufruir de um serviço de qualidade, é necessário que as instituições de saúde invistam 

em sistemas gerenciais que, por meio de tecnologias da computação, possam melhorar a 

eficiência e a eficácia dos cuidados de saúde (BLUMENTHAL; GLASER, 2007; JHA, et al., 

2009). 

De fato, a chegada do século XXI proporcionou uma revolução na TI nunca 

experimentada antes, levando a enfermagem a se preocupar com o seu desenvolvimento 

também nesta área. Para tanto, foi necessário criar maneiras de registrar e documentar o seu 
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fazer, de forma a organizar bancos de dados capazes de gerar conhecimento e informação 

(LUCENA; BARROS, 2005).  

A TI em saúde adequa-se perfeitamente à realidade presente da enfermagem 

(ELLNER; JOYNER, 2012), na busca do aprimoramento da qualidade dos cuidados 

prestados, uma vez que pode facilitar o planejamento, a tomada de decisão, o controle 

gerencial e a comunicação propriamente dita. Para Melo e Enders (2013), os sistemas de 

informação em enfermagem vêm sendo utilizados com a finalidade de auxiliar na realização 

da prática profissional possibilitando melhorias seja na coleta de dados, processamento, 

análise ou transmissão de informações imprescindíveis ao planejamento da implementação 

das ações do enfermeiro. Silva, Évora e Cintra (2015) referem que os softwares desenvolvidos 

na enfermagem, além de englobarem documentações relacionadas às ações de cuidados, 

devem apoiar a tomada de decisão, contribuindo para a qualidade da assistência.  

No entanto, a implementação de recursos tecnológicos na saúde e na Enfermagem, 

ainda carece de ações efetivas, pois muitos gestores não possuem uma visão integral da 

dinâmica dos componentes relacionados ao processo e à estrutura referentes a resultados, 

quase sempre comprometidos por condições mínimas no trabalho, em que a manutenção de 

tecnologia mesmo simples ainda é mal conduzida (TOBASE, et al., 2013). Pensando nisso, é 

indispensável que o enfermeiro integre a equipe de informática para participar ativamente da 

construção de novas tecnologias, visando a melhoria contínua do processo de implementação 

do cuidado (MELO; ENDERS, 2013). 

Kahouei et al. (2014) analisaram o impacto que a aplicação de um sistema eletrônico 

causou em um grupo de enfermeiros. Neste estudo, foi observado que os enfermeiros 

apresentaram boa adaptação frente à utilização de tecnologia durante a realização das 

atividades de enfermagem, além de reduzirem o tempo gasto durante as tarefas relacionadas 

ao cuidado e melhorarem, significativamente, a qualidade dos registros de enfermagem, 

resultando em um aumento na qualidade das informações processadas. Para Duffy (2012), o 

tempo gasto durante a recuperação de informações de registros manuais compromete, 

sobremaneira, o processo de tomada de decisão. Oliveira (2012) menciona que, além do 

comprometimento do tempo despendido, os registros manuais podem levar a possíveis perdas 

de informações importantes. 

Évora e Dalri (2002) relatam que tecnologias como a computacional facilitam a 

organização e a administração de informações, uma vez que favorece sua disponibilidade em 

tempo real para o gerenciamento e assistência de enfermagem. No entanto, independente de 

sua área de atuação, o enfermeiro utiliza grande parte do seu tempo com atividades 
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burocráticas, preenchendo formulários e consultando dados, afastando-se da assistência direta 

e eficaz aos pacientes (SANTOS, 2010; MELO; ÉVORA; PEREIRA, 2012). Fatos como este 

têm levado muitos pesquisadores a desenvolverem estudos no campo da TI, contribuindo para 

o avanço desse conhecimento, ainda incipiente, no âmbito da Enfermagem (ÉVORA, DALRI, 

2002; SANTOS; NÓBREGA, 2004; CAETANO, 2008; NUNES; OLIVEIRA; 

GUIMARÃES, 2013). 

Montefusco et al. (2008) afirmam que as empresas, preocupadas com o bom 

relacionamento com seus clientes, têm investido, cada vez mais, em pesquisas de 

desenvolvimento de novos métodos de gestão. Assim, a melhoria contínua da qualidade tem 

sido uma das maiores metas dos gestores de serviços de saúde, a fim de atenderem as 

necessidades individuais de cada cliente com o custo adequado (FRADIQUE; MENDES, 

2013). Diante dessa situação, os profissionais das diversas áreas do conhecimento começaram 

a voltar sua atenção para as particularidades da gestão e mapeamento dos seus processos de 

trabalho.  

Para Santos, Fachin e Varvakis (2003), a busca pela melhoria da qualidade, tão 

comum em empresas industriais, passou a ser prioridade também na prestação de serviços, o 

que não é diferente para as organizações voltadas para prestação de assistência à saúde, como 

é o caso da enfermagem. Sabe-se que o crescente aumento da evolução tecnológica e a 

exigência de documentação afetaram mais do que a prática clínica da enfermagem, 

requisitando seu aprimoramento por meio do desenvolvimento de pesquisas em sua área de 

atuação, como no registro de informações de sua prática (LUCENA; BARROS, 2005).  

A prática de enfermagem caracteriza-se por uma incessante tarefa de descrever, 

arquivar e fazer uso de informações diversas. Isso tem desafiado o profissional enfermeiro a 

redefinir suas ações voltadas para o planejamento do cuidado ao seu paciente. Sabe-se que o 

volume de informações utilizado por enfermeiros tem aumentado cada vez mais, no entanto, 

para viabilizar o acesso a essas informações, tanto no ambiente acadêmico para a pesquisa 

quanto no ambiente hospitalar, é preciso dispor de recursos tecnológicos de forma organizada 

para gerenciar esses dados (MELO; ENDERS, 2013). Assim, o grande volume de dados e a 

necessidade de controlar a qualidade da assistência realizada por meio do planejamento, 

execução e documentação dos cuidados de enfermagem (AMMENWERTH et al., 2011) têm 

exigido o uso, cada vez maior, de recursos de informática.  

De acordo com Lins e Marin (2012), o gerenciamento das informações de paciente, 

utilizando-se de eficientes sistemas computadorizados, faz da TI um poderoso recurso para os 

profissionais da enfermagem. No entanto, o armazenamento, o processamento e a recuperação 
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desses dados, por meio de atividades básicas da informática, servem de auxílio para o 

enfermeiro em toda a sua rotina de trabalho e cuidado com o paciente. Para tanto, é necessário 

investir em recursos diversos e na conscientização dos profissionais para o uso racional e 

correto da informática a fim de organizar, agilizar e até mesmo humanizar assistência de 

enfermagem (MATSUDA et al., 2015). 

Desta maneira, a realização de uma mudança organizacional significativa requer um 

conhecimento sistemático dos fluxos de trabalho envolvidos nos processos e subprocessos de 

produção. O mapeamento desses processos pode ser usado para identificar soluções 

alternativas, lacunas e redundâncias no processo produtivo e até mesmo proporcionar uma 

oportunidade para separar o que são, verdadeiramente, registros puramente eletrônicos 

(BYRNE, 2013). O mapeamento do fluxo de trabalho é comumente usado por analistas de 

sistemas para entender melhor como as tarefas são executadas e como elas podem influenciar 

no desenho de cada processo (CARTWRIGHT; EDNEY, 2012; MARSOLO, 2013). 

Entretanto, a implementação de sistemas de gestão documental ainda é alvo de algumas 

críticas, entre elas a persistência de uma papelada burocratizante, pois, apesar de gastar 

milhões em infraestrutura digital, em que alguns dos melhores e mais sofisticados registros 

eletrônicos de saúde foram construídos, os documentos em papel persistem no âmbito das 

instituições de saúde (BYRNE, 2013). Críticas como essa, muitas vezes não são infundadas, 

elas decorrem da implementação de gestões que não levaram em consideração a 

particularidade de cada instituição.  

O Centro Cirúrgico (CC), pela peculiaridade de suas características, constitui uma das 

unidades mais complexas do ambiente hospitalar, decorrente dos equipamentos, da tecnologia 

disponível, da variação intrínseca nos seus principais processos de trabalho e de uma 

complicada logística destinada ao suporte de seu funcionamento (DUARTE; FERREIRA, 

2006). De acordo com Stumm, Maçalai e Kirchner (2006), a unidade de CC é um setor 

fechado, sujeito a riscos diversos e com uma logística repleta de normas e rotinas direcionadas 

para o seu funcionamento. Duarte e Ferreira (2006) citam que, na rotina de execução das 

atividades diárias desta unidade, ocorrem vários processos e subprocessos, direta ou 

indiretamente ligados à produção final do procedimento cirúrgico propriamente dito. De 

acordo com a Fundação Nacional da Qualidade, a identificação e o mapeamento destes 

processos permitem um planejamento adequado de atividades, tarefas, responsabilidades e 

uso coerente dos recursos disponíveis, dentre outros; o tempo que o profissional de 

enfermagem leva para desenvolver suas rotinas de trabalho no dia-a-dia (BRASIL, 2007). 
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Com o advento de todo este avanço tecnológico, a necessidade e a importância de 

padronizar processos de produção tem sido enfatizada para assegurar a qualidade de produtos 

e serviços por meio da documentação do fluxo de trabalho (KONDO, 2000). Hunt (1996) 

refere que o mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica de comunicação 

que tem a intenção de contribuir na melhoria dos processos existentes e de implantar uma 

nova estrutura voltada para representação sistemática de novos procedimentos, tarefas e 

atividades. Por fim, o mapeamento de processos é uma técnica de elaboração de manuais de 

rotinas que estabelece as normas de serviço necessárias à execução coerente e sistemática dos 

processos de trabalho. 

Neste cenário, a Organização Nacional de Acreditação (ONA), instituição privada sem 

fins lucrativos e de interesse coletivo, aparece com o objetivo de implementar, em âmbito 

nacional, um processo permanente para melhoraria contínua da qualidade da assistência à 

saúde através da acreditação hospitalar. Esta, por sua vez, representa um método de avaliação 

dos recursos das diversas organizações de saúde, que tende a garantir a qualidade da 

assistência por meio de padrões pré-estabelecidos (TRONCHIN; MELLEIRO; 

TAKAHASHI, 2010). Este processo de avaliação se estrutura no Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar (MBAH), em três níveis: nível 1 – acreditado, nível 2 – acreditado 

pleno e nível 3 – acreditado por excelência (ONA, 2014).  

 Entre as certificações da ONA, o nível 1, em particular, requer requisitos básicos da 

qualidade na assistência, tendo como princípio básico a segurança do paciente (ONA, 2014). 

Para Fassini (2012), esta segurança pode ser obtida por meio de competências e habilidades 

específicas de cada profissional ao desenvolver suas atividades de maneira eficaz e segura. No 

entanto, apesar dos avanços tecnológicos envolvendo a medicina moderna, as falhas nos 

procedimentos cirúrgicos, em particular, podem causar danos consideráveis à saúde de seus 

usuários. As complicações decorrentes de procedimentos cirúrgicos nos países 

industrializados são relatadas em 3 a 16% dos procedimentos realizados, ao mesmo tempo em 

que a taxa de mortalidade é de aproximadamente 0,4 a 0,8% (WHO, 2008). No contexto da 

assistência ao paciente cirúrgico, uma estimativa mundial aponta que metade dessas 

complicações pós-operatórias poderiam ser evitáveis. Isso levou a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a lançar, em 2009, o Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, o qual faz 

parte do segundo desafio global para a segurança do paciente (OMS; 2009). Dados como 

esses alertaram o mundo para o fato de que o sistema não era de fato infalível, iniciando, 

assim, uma iniciativa global de investimentos direcionados para uma assistência de maior 

qualidade com maior segurança (MOFFATT-BRUCE et al., 2012; STAWICKI et al., 2013). 
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No Brasil foi criada, em 2008, por meio da Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), com o 

propósito de implantar uma cultura de segurança do paciente nas diversas instituições 

prestadoras de assistência à saúde (BATALHA, 2012). Em abril de 2013, o Ministério da 

Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de 

apoiar e promover a segurança do paciente nas diversas áreas de atenção (BRASIL, 2013a). 

Neste mesmo ano, através da Resolução nº 529/2013, que representa o PNSP, foi lançado o 

Comitê de implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), que tem 

por finalidade propor e validar ações de segurança, protocolos, guias e manuais de segurança 

nas diversas áreas, tais como: infecções relacionadas à assistência à saúde; sangue e 

hemoderivados; procedimentos cirúrgicos e anestésicos; e entre outros o uso seguro de 

equipamentos e materiais envolvidos nos diversos processos de trabalho.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Para Harrington (1993), a padronização de procedimentos informa aos colaboradores e 

à gerência como o processo de produção de produtos e serviços funciona e como este é 

realizado. A melhor forma de iniciar a padronização é por meio do mapeamento desses 

processos, nesse caso é necessária uma representação ordenada deles. Um exemplo é o POP, 

que descreve cada passo crítico e sequencial que deverá ser dado pelo operador para garantir o 

resultado esperado da tarefa, além de relacionar-se à técnica. Silva (1991) diz que na 

enfermagem os POPs ficam contidos em manuais com a finalidade de esclarecer dúvidas e 

orientar na execução das ações conforme as diretrizes e normas da instituição e serem 

atualizados sempre que necessário, de acordo com princípios científicos que deverão ser 

seguidos por todos (médicos, enfermeiros e auxiliares) de forma padronizada. Os manuais são 

instrumentos integrantes do sistema de informação da organização, transmitindo por escrito, 

orientações aos elementos da equipe de enfermagem para o desenvolvimento de suas 

atividades (KURCGANT, 1991).  

Durante uma revisão dos manuais de normas e rotinas da enfermagem do CC da 

instituição de saúde, local do estudo, percebeu-se as dificuldades que a enfermagem 

encontrava para acessar as informações inerentes às suas rotinas de trabalho, contidas 

especificamente em inúmeros POPs, que descreviam as atividades referentes à montagem, 

circulação e desmontagem de salas operatórias. De acordo com Santos (2010), a montagem da 

Sala Operatória (SO) envolve procedimentos realizados com a finalidade de assegurar 
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condições funcionais e técnicas necessárias ao bom funcionamento do processo cirúrgico e à 

segurança do paciente. Já a desmontagem da SO, consiste na retirada de equipamentos e 

materiais que foram ou não utilizados durante o procedimento, após a saída do paciente 

(CARVALHO, BIANCHI, 2010). Por fim, todas as atividades, geralmente realizadas pelo 

técnico de enfermagem – que ocorrem durante o procedimento, do final da montagem ao 

início da desmontagem da SO, compõem a circulação de SO no período intraoperatório de 

cada procedimento anestésico/cirúrgico (SOBECC, 2013). 

Assim, surgiram as seguintes questões de investigação: É possível desenvolver uma 

ferramenta informatizada, em forma de software, que permita acessar rapidamente as 

informações necessárias na assistência de enfermagem intraoperatória, seja na montagem, 

circulação e desmontagem da SO? O desenvolvimento de uma ferramenta administrativa 

informatizada, que possibilite a enfermagem planejar sua assistência intraoperatória de forma 

sistemática, irá favorecer a qualidade do cuidado e a segurança do paciente? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

– Desenvolver e avaliar um software que possibilite à equipe de enfermagem planejar 

a assistência de enfermagem intraoperatória de forma informatizada, junto a uma instituição 

de saúde do interior do estado de Minas Gerais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

– Desenvolver um software que otimize o acesso às rotinas de trabalho da enfermagem 

em um Centro Cirúrgico. 

– Avaliar a qualidade e a funcionalidade do software junto a enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem em termos de eficácia e eficiência. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ENFERMAGEM INTRAOPERATÓRIA 

 

O Centro Cirúrgico (CC) é considerado um dos setores mais caros de um hospital. 

Berry, Berry-Stõlzle e Schleppers (2008) relatam que o custo de uma sala cirúrgica representa 

25% do total dos custos de uma internação. Além disso, é um dos setores mais complexos da 

área hospitalar, não só por sua especificidade, mas também por ser um local fechado que 

submete as equipes de saúde a situações estressantes, sejam elas relacionadas ao 

conhecimento técnico, relacionamento interpessoal e, sobretudo, à diversa variedade de 

recursos materiais (SMELTZER, 2009). Trata-se de um ambiente com alta demanda de 

atividades gerando grande exposição física, tanto para os pacientes quanto para a equipe 

multiprofissional (PENICHE, 2005).  

Sua arquitetura compõe-se de um ambiente fechado com controle de riscos diversos 

como infecção hospitalar (SCHMIDT, 2009), exigindo uma expressiva demanda tecnológica, 

a fim de subsidiar toda a logística envolvida no seu funcionamento e na assistência prestada. 

Por sua organização complexa e uma logística de funcionamento específica, o CC caracteriza-

se como uma das unidades mais diversificadas do ambiente hospitalar (DUARTE; 

FERREIRA, 2006). Isto tem exigido cada vez mais conhecimentos por parte dos profissionais 

que atuam na unidade cirúrgica (DE MATTIA, 2002).  

 É uma unidade assistencial onde são realizadas intervenções anestésico-cirúrgicas, 

visando atender intercorrências, com o suporte de uma grande equipe de profissionais. 

Compondo esta equipe multiprofissional, a enfermagem se destaca pela quantidade de 

indivíduos e, em particular, pela especificidade do seu objeto de trabalho. No Brasil, a 

enfermagem em CC é representada pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Materiais Esterilizados (SOBECC), criada em 

1991, com o objetivo de promover a educação continuada, a pesquisa científica na assistência 

em CC e a representatividade dos profissionais que atuam na área perioperatória (SOBECC, 

2013).  

 O trabalho do enfermeiro no período perioperatório, segundo a Association of 

PeriOperative Registered Nurses (AORN, 2007), tem como objetivos aumentar a segurança e 

autoestima do paciente; estabelecer a interação da equipe; controlar assepsia, diminuindo a 

morbimortalidade e realizar atividades em conjunto com a equipe multidisciplinar. A equipe 

de enfermagem que atua no CC é composta por: enfermeiros-coordenador e assistencial e 
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técnicos/auxiliares de enfermagem (SOBECC, 2013), em que o enfermeiro perioperatório 

torna-se o profissional habilitado para gerenciar o CC, sendo que basicamente devem coexistir 

dois cargos, o enfermeiro-coordenador e o assistencial (CARVALHO; BIANCHI, 2016).  

 Toda essa organização específica traduz-se numa nomenclatura específica para cada 

fase da assistência prestada ao paciente cirúrgico. A assistência perioperatória é composta por 

três fases: a pré, a trans e a pós-operatória (SOBECC, 2013).  

 De acordo com a SOBECC (2013), o período perioperatório é dividido em mediato, 

compreendendo desde o momento da indicação cirúrgica até as 24 horas que antecedem o ato 

cirúrgico, e o imediato, que consiste as 24 horas que precedem a cirurgia até o momento em 

que o paciente é encaminhado para o CC. Já o período transoperatório compreende desde o 

momento em que o paciente é recebido na recepção do CC até sua saída da sala operatória. 

Por outro lado, o pós-operatório pode ser dividido em imediato, partindo da alta da sala 

operatória até as primeiras 24 horas após a cirurgia, e o mediato, que engloba o período após 

as 24 horas iniciais do pós-operatório. Deste modo, o intraoperatório está inserido no período 

transoperatório e ocorre do início ao término do procedimento anestésico-cirúrgico 

(SOBECC, 2013).  

 No CC as ações do cuidado são voltadas muitas das vezes às intervenções de natureza 

técnica, objetivando a recuperação do paciente (SILVA; ALVIM, 2010). Neste tempo em que 

o paciente permanece no setor, muitos documentos são gerados pela equipe multiprofissional 

(check list de segurança cirúrgica e/ou relatório de enfermagem, ficha anestésica, notas 

operatórias e muitos outros). A utilização de protocolos assistenciais apresenta limitações, 

pois, apesar de utilizarem fundamentação científica e tecnológica em sua elaboração, muitas 

das vezes esses documentos não são acompanhados de revisões periódicas para reformulação 

e readaptação à realidade das instituições (LEMOS, 2015).  

 A incorporação de procedimentos e tecnologias sem adequação aos critérios de 

demandas das organizações corre o risco de instituir processos fragmentados e sem 

planejamento, impossibilitando o impacto positivo na saúde das pessoas, podendo, também, 

resultar em gastos desnecessários (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). Sendo assim, o 

desempenho satisfatório do CC está diretamente relacionado à qualidade dos processos e com 

os serviços das áreas de apoio, decorrentes da combinação entre a estrutura física, tecnológica 

e equipamentos e a articulação com recursos humanos competentes e qualificados 

(BEHRENSDORF; MOREIRA; MACEDO NETO, 2009). 

Na geração desses documentos, ações são realizadas muitas das vezes conduzidas por 

meio de protocolos assistenciais (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). Fonseca e Peniche 
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(2009) relatam que o acúmulo de atividades burocratizantes, em detrimento da assistência 

direta ao paciente, contribui para o desejo do enfermeiro por mudanças no processo de 

trabalho.  

 

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS  

 

 De acordo com Oliveira (2007), processos são conjuntos de atividades sequenciais que 

se inter-relacionam com a finalidade de atender às necessidades e às expectativas de clientes 

internos e externos de uma determinada instituição. Já para Gonçalves (2000), processo 

consiste em atividades que recebem um input, agrega valor a ele e fornece um output a um 

cliente. Ao passo que Daft (2010, p. 108) define processo como o “grupo organizado de 

tarefas e atividades interligadas, que relacionam-se para transformar as entradas em saídas 

com o objetivo de criar valor para os clientes”. No entanto, uma das definições mais completa 

é dada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2005), que define 

processo como um “conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestruturas, regras e 

transformações, que adiciona valor as pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços”. 

Nesse sentido, processos e atividades só devem existir se somam valor às atividades da 

organização.  

 A grande maioria das organizações escolhe um desenho organizacional orientado para 

o processo como chave para a vantagem competitiva (KOHLBACHER; REIJERS, 2013). 

Desta maneira, é necessário dispor de mecanismos que conduzam tais processos e atividades à 

melhoria contínua a fim de favorecer o desempenho organizacional. Sabe-se que a maioria 

dos processos pode ser aperfeiçoada, se alguém pensar em um modo de fazê-lo e implementá-

lo de maneira eficaz (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). Isso traz a ideia de 

processo como fluxo de trabalho com início, passando pela transformação de insumos durante 

a realização de atividades interligadas finalizando em resultados destinados a clientes 

específicos. Enfim, não existe organização que não execute algum tipo de processo. Por trás 

de cada produto ou serviço produzido, há sempre um processo envolvido. Alguns são ligados 

à área administrativa, enquanto outros são relacionados com a produção de bens e serviços 

(OSM, 2011). 

A realização de uma mudança organizacional significativa necessita de um profundo 

conhecimento das atividades que constituem os processos de produção de uma organização, 

bem como os processos que a apoia. De acordo Slack, Chambers e Johnston (2009), a 

descrição de como as atividades relacionam-se umas com as outras, dentro do processo, 
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recebe a definição de mapeamento dos processos. Trata-se de uma técnica de elaboração de 

manuais de rotinas que estabelece as normas de serviço necessárias à execução coerente e 

sistemática dos processos de trabalho. Nesse sentido, Mareth, Alves e Borba (2009, p. 4) 

definem mapeamento de processos como sendo uma ferramenta gerencial analítica e de 

comunicação que têm o objetivo de ajudar a melhorar os processos existentes ou de 

implementar uma nova estrutura voltada para processos.  

O mapeamento de processos deve ser considerado como uma das mais importantes 

tarefas de uma instituição que procura a melhoria contínua da gestão de seus processos, pois 

permite que sejam conhecidas com detalhes todas as operações que ocorrem durante a 

construção de um produto ou serviço (CARVALHO; PALADINI, 2012). Por se tratar de um 

elemento essencial para o gerenciamento e comunicação, o mapeamento de processos pode 

ainda contribuir para a redução de custos na prestação de serviços, redução de falhas entre 

sistemas, além de ser uma excelente ferramenta para conhecer melhor os processos existentes 

e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças (GOMES et al., 2015).  

 A escolha do mapeamento como uma ferramenta de melhoria contínua permite 

documentar todos os passos que compõem um processo, eliminando atividades que não 

agregam valor à organização (MELO, 2011). Existem muitas técnicas usadas para realizar a 

descrição e a reorganização de processos. O mapeamento destes processos do modo como é 

utilizado atualmente, seja por diagrama, registros fotográficos e gráficos, tem suas origens 

atribuídas à Taylor (HUNT, 1996). Independente do modelo utilizado, o mapeamento de 

processos deve ser apresentado sob a forma de uma linguagem gráfica que permite expor os 

detalhes das atividades desenvolvidas de modo gradual e controlado (HUNT, 1996). 

 No mapeamento de processos, pode-se utilizar de diferentes técnicas, sendo que a 

correta interpretação do método empregado é fundamental para o sucesso da descrição. Uma 

das técnicas mais comuns de mapeamento são os fluxogramas (FLs), que descrevem 

graficamente processos existentes ou novos processos propostos, identificando cada atividade 

por meio de linhas, símbolos e palavras (HARRINGTON, 1996). De acordo com Barbrow e 

Hartline (2015), os FLs representam graficamente o coração do mapeamento de processos, em 

que suas interações indicam um mapa de processo que consiste em formas representando 

diferentes elementos de um fluxo de trabalho. Trata-se de uma técnica de mapeamento 

utilizada para representar diversas tarefas, nas sequências em que elas ocorrem de maneira 

compacta e de fácil entendimento e visualização. Frequentemente, os FLs iniciam com a 

entrada de um insumo, seja ele matéria prima ou informação, e prossegue seu caminho até sua 

saída como produto final.  
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 Assim, o mapeamento de processos responde pela identificação, de forma visual, dos 

principais passos e decisões em um fluxo de trabalho, controlando o fluxo de informações, 

materiais e documentos envolvidos no processo de produção, explicitando ações, tarefas e 

decisões que são necessárias em determinados pontos do tempo. Os mapas de processos 

também representam os papéis de cada indivíduo que atua na construção de cada produto 

(BARBROW; HARTLINE, 2015). 

 Durante o mapeamento de processos, a coleta das informações pode ser feita por meio 

de entrevistas com os responsáveis pelo processo e pela organização, visando identificar todas 

as atividades executadas pela instituição, órgão ou setor, bem como seus responsáveis e suas 

interações com outros (KIPPER et al., 2011). Essas entrevistas podem ser direcionadas às 

pessoas-chave com base na técnica snowball (bola de neve), usando cadeias de referência, nas 

quais os informantes iniciais indicam novos participantes até que sejam definidos “pontos de 

saturação” das informações necessárias à descrição gráfica das rotinas (BALDIN; MUNHOZ, 

2011). Portanto, para um mapeamento efetivo, é necessário que a descrição das rotinas seja 

realizada no próprio local de trabalho e direcionada às pessoas que participam ativamente 

dessas atividades (CARVALHO; PALADINI, 2012).  

 De acordo com Melo (2011), existem algumas etapas a serem seguidas durante um 

mapeamento de processo: o primeiro passo é determinar que processo será mapeado e que 

ferramenta será utilizada em sua descrição; em seguida procede-se à coleta das informações e 

descrição do mapa; finalizando com a validação do documento. Seguindo esta ideia, Campos 

(2013) apresenta, em sua obra “Gerenciamento da Rotina do Trabalho no Dia-a-dia”, uma 

técnica revolucionária no mapeamento de processos de trabalho. Em um trabalho pioneiro, o 

autor apresenta uma técnica de mapeamento de processos, contendo um roteiro de fácil 

entendimento com o uso de recursos modernos de comunicação utilizando diagramas, 

itemizações e palavras-chave. Este método permite mapear as atividades e tarefas do ponto de 

vista do colaborador. É como se este fosse seguido por máquina fotográfica que registrasse 

todas as suas ações durante o processo de produção (CAMPOS, 2013).  

 Pode-se dizer que a técnica proposta por Campos (2013) contem quatro componentes 

básicos: Descrição de Negócio (DN), Macrofluxograma (MF), Fluxograma (FL) e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP). De acordo com o autor, qualquer que seja o 

posicionamento hierárquico do colaborador, ele tem um negócio dentro da empresa na qual 

trabalha que será sempre um conjunto de processos. A DN de uma empresa, setor ou equipe 

deve conter: a relação dos meios colocados sob sua autoridade como pessoas e equipamentos, 

os principais insumos com seus respectivos fornecedores e, por fim, seus principais produtos 
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e clientes, bem como sua missão (CAMPOS, 2013). O processo total ou produto, se 

decomposto em processos grupados, representa um fluxo “macro” das etapas de produção. 

Cada caixa do MF simboliza os subprocessos (processos grupados) que são inter-relacionados 

de forma lógica, isto é, compondo as atividades sequenciais que, quando detalhadas, dão 

origem aos FLs (CAMPOS, 2013). Cada FL é constituído por tomadas de decisão e um 

determinado número de tarefas. Na padronização, é necessário compreender o que ocorre em 

todo o processo (CAMPOS, 2013). Nesse caso, é necessária uma representação sistematizada 

dessas tarefas por meio do descritivo detalhado de cada etapa a ser cumprida pelo 

profissional. Essas tarefas quando executadas de forma padronizada e sistemática definem os 

POP de cada organização (CAMPOS, 2013).  

 Enfim, nos dias atuais é comum encontrar registros do uso de técnicas de mapeamento 

de processos na enfermagem. Ruiz, Perroca e Jericó (2016) utilizaram uma técnica de 

mapeamento de processos na condução de um estudo realizado em hospital de ensino do 

sudeste do Brasil, em 2013, como o objetivo de mapear os subprocessos relacionados à 

rotatividade da equipe de enfermagem. É fato que enfermeiro da unidade cirúrgica tem um 

negócio dentro da empresa na qual ele trabalha. Ao considerar as exigências legais referentes 

à elaboração de manuais de normas e rotinas, bem como as vantagens de se utilizar as técnicas 

de mapeamento de processo, fica evidente que o mapeamento de processos representa uma 

ferramenta gerencial útil ao enfermeiro na gestão de suas rotinas de trabalho no dia-a-dia.  

 

2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

No Brasil, a Constituição de 1988 e a Lei nº. 8.080 de 1990 representaram um marco 

no desenvolvimento de sistemas de informação em área da saúde (SIS). Isso levou à criação 

da Área de Informação e Informática do Ministério da Saúde, cujo objetivo era coordenar o 

processo de informatização de todo o trabalho na saúde (PERES; LEITE, 2005). De acordo 

com a OMS, SIS é um sistema que integra dados a fim de melhorar a eficácia e a eficiência da 

comunicação e, consequentemente, a gestão dos serviços de saúde (WHO, 2004). 

 De acordo com (KODO, 2012), os avanços da Tecnologia da Informação (TI) na 

saúde decorrem da grande oferta de novas ferramentas tecnológicas disponíveis com a 

capacidade de gerar resultados satisfatórios. Essa parceria entre o setor de saúde e as 

tecnologias de informação tem atraído grande parte dos profissionais dessa área que veem na 

tecnologia uma oportunidade de melhoria de suas práticas profissionais. No entanto, na área 

hospitalar, o desenvolvimento de tecnologias computacionais muitas das vezes é motivado 
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por ajustes administrativos, focados quase sempre na redução de custos. Como o enfermeiro, 

muitas das vezes, tem grande parte de suas atividades voltada para administração hospitalar; 

ele se torna um dos principais clientes desses sistemas, o que ainda leva a perdas 

significativas do tempo desse profissional prejudicando o cuidado direto ao paciente 

(MARIN, 2003; HANNAH; BALL; EDWARDS, 2009). 

 Com o aumento de investimento nas políticas de estratégias de atenção em saúde, 

observa-se uma tendência na expansão dos SIS pela necessidade de maior qualidade da 

assistência. Concomitante, presencia-se também um aumento na diversidade de SIS, como 

sistemas web, inteligência artificial e sistemas de computação móvel (JONES, 2014; 

ZHANLIN et al., 2014). Com isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) lançou 

estratégias que propõem inovar os ambientes de trabalho com novos elementos de TIC 

voltados para o ensino e pesquisa em áreas, que tenham impacto mais direto no nível de vida 

da população (BATISTA; PEPE, 2014). 

 Pode-se dizer que nos anos 2000 iniciou-se um grande avanço no desenvolvimento da 

informática em enfermagem. Entre os vários temas estudados, utilizando tecnologias, 

destacam os registros eletrônicos e a disponibilização eletrônica de informações em saúde, nas 

mais diversas formas, contribuindo para a prática e a gestão em enfermagem (TOBASE et al., 

2013). Cruz et al. (2011) relatam que, nos próximos anos, a tecnologia computacional 

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

saúde.  

Entre os registros eletrônicos, o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) destaca-se 

como fonte de informação primária, essencial para o paciente no acompanhamento da sua 

saúde e doença (JENAL; ÉVORA, 2012). Já as TIC possuem um vasto campo de aplicação.  

As TIC, quando usadas na educação, podem propiciar métodos de ensino mais 

interativos (LAHTI; HÄTÖNEN; VÄLIMÄKI, 2014), permitindo, através da comunicação 

dos participantes, a realização de mudanças nos processos de ensino-aprendizagem 

(SANTOS; LIMA; BOTTENTUIT JUNIOR, 2014). Com isso, a presença de múltiplas 

ferramentas torna o aprendizado mais significativo e atraente, proporcionando a construção de 

um aprendizado individual e coletivo (FROTA et al, 2013). Mas vale ressaltar que os métodos 

tradicionais de ensino não devem ser esquecidos e nem os métodos TIC, isoladamente, devem 

ser vistos como uma solução para os desafios atuais da formação de enfermeiros 

(BLOOMFIELD et al., 2013). Para Góes et al. (2014), independentemente de serem aplicadas 

na prática profissional ou na formação acadêmica, o uso de tecnologias torna a aprendizagem 

mais fácil e menos abstrata. 
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 De acordo com Huryk (2010), existem alguns fatores que podem dificultar o uso das 

tecnologias em saúde. A lentidão dos sistemas e falta de computadores próximo ao local de 

trabalho, por exemplo, representam barreiras que dificultam o uso de sistemas eletrônicos 

devido ao aumento do tempo necessário para registros e consultas o que contribuem para 

atitude negativa dos enfermeiros em relação a sua utilização. A informática visa, 

prioritariamente, aumentar o tempo disponível da enfermagem para as atividades relacionadas 

ao cuidado direto e humanizado ao paciente, pois, de acordo com Évora (2007), o enfermeiro 

gasta cerca de um terço do seu tempo em atividades burocráticas de localização, busca, 

agregação e processamento de dados ou informações do paciente. Para Mamta (2014), se 

usada corretamente, a tecnologia proporciona economia de tempo, ajudando a oferecer 

cuidados de enfermagem de qualidade, além de contribuir com a proficiência dos enfermeiros. 

 De fato, o uso da informática representa grandes avanços para os serviços de saúde, 

apesar de todas as dificuldades inerentes à sua implantação e utilização. Murahovschi (2000)  

relata que o uso da informática na área hospitalar permite evidenciar problemas ocultos na 

estrutura da instituição, sejam eles prontuários ilegíveis, falhas no processo de suprimento de 

materiais e medicamentos e até mesmo rotinas hospitalares inadequadas que se perpetuam por 

vários anos. Para Tannure (2015), o uso da tecnologia melhora a confiabilidade e a 

usabilidade dos registros de enfermagem, quando comparados com a técnica manual dessa 

prática. 

 Tradicionalmente, grande parte dos documentos gerados pela enfermagem é produzida 

em forma de texto livre sem padronização de linguagem, o que gera auto índice de abstração 

limitando a confiabilidade das informações (KUCHLER; ALVAREZ; HAERTEL, 2006). Para 

Rodriguez et al. (2008), o uso da informática em enfermagem, principalmente nos sistemas de 

informação, apresentam inúmeros benefícios. Dentre eles, está o controle da qualidade da 

assistência; a recuperação e comparação de grandes quantidades de informações; a 

classificação de pacientes; a confecção de manuais de rotinas e outros. Com isso, a inserção 

da TIC na prática de enfermagem tem provocado mudanças não apenas nos registros, mas 

também na gestão de dos insumos necessários à sua prática.  

A informação em saúde é um instrumento primordial para a tomada de decisão, 

avaliação e definição de estratégias para a assistência em saúde em relação a gestão de 

recursos e serviços. Atualmente, a implantação de redes de compartilhamento de informações 

vem crescendo a cada dia, melhorando, significativamente, a comunicação entre as pessoas 

(FARIAS et al., 2011). A gestão de informação, segundo Miranda (2010), é de fundamental 

importância para o alcance dos objetivos estratégicos de uma organização, tanto no setor 



34 

 

 

privado quanto no setor público.  

Fazer gestão da informação significa dar suporte efetivo e eficiente ao ciclo 

informacional de uma organização, desde o planejamento e desenvolvimento de sistemas para 

captação, recebimento, criação e distribuição de informações, bem como sua preservação e 

segurança (MIRANDA, 2010). De acordo com Stevenson et al. (2010), na saúde, para que 

essa gestão seja efetiva e fidedigna, é necessário o envolvimento direto dos enfermeiros no 

desenvolvimento e avaliação dessas tecnologias, a fim de garantir que a essência e a 

complexidade da enfermagem não seja perdida. Além disso, o enfermeiro deve reconhecer 

suas possibilidades e adquirir conhecimentos com o propósito de conscientizar sua equipe em 

relação à utilização das tecnologias e suas vantagens (MARIN; CUNHA, 2006).  

 Fica evidente que os sistemas de informação, seja para registros ou consultas, têm seu 

espaço na enfermagem moderna. No entanto, muitas instituições de saúde ainda encontram 

dificuldades no planejamento de sistemas informatizados que mais se adéquam à realidade de 

cada organização (BOLLELA, 2012). Apesar das inúmeras vantagens obtidas por meio de 

sua utilização, a aplicação dos recursos tecnológicos na saúde e na Enfermagem ainda 

encontra obstáculos, muitas das vezes por falta de ações efetivas, pois muitos gestores não 

compreendem a relação dinâmica dos elementos que compõem esse tipo de ferramenta; em 

outros momentos pelo processo de obtenção de resultados, frequentemente comprometidos 

por más condições de trabalho, em que a manutenção de tecnologia necessária ainda é um 

sério obstáculo (TOBASE, 2013).  

 É preciso que se considere, também, fatores como investimento em infraestrutura, 

autos custos de implantação, manutenção tecnológica e necessidade sistemática de 

treinamento. Quanto mais recursos, maior a facilidade para planejar e implantar novas 

metodologias de trabalho (KOHLE-ERSHER, 2012). Marin (2003) relata que é imprescindível 

o desenvolvimento pautado em aspectos éticos e legais, na segurança de informações, na 

aplicabilidade das tecnologias e no levantamento de custo/benefício de cada sistema.  

 Para Cruz et al. (2011), nos próximos anos, o avanço da tecnologia computacional 

revolucionará os processos dos serviços de enfermagem em todos os seus níveis e na grande 

maioria das instituições de saúde, proporcionando benefícios operacionais e estratégicos para 

a organização e prática do profissional. Além das contribuições para a prática assistencial, 

esse avanço possibilita aos enfermeiros a oportunidade de direcionar recursos tecnológicos à 

assistência, auxiliando-os a enxergar tendências emergentes na área da saúde como desafios e 

oportunidades únicas para o crescimento profissional. De acordo com Grossi, Pisa e Marin, 

(2014) existem novas ferramentas e novas áreas demandando especialistas na maioria dos 
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países, com um vasto número de oportunidades disponíveis para aquele que incorporarem a 

informação tecnológica à sua prática diária.  

 De fato, as tecnologias da informação são imprescindíveis para o processo de trabalho 

dos enfermeiros, o que justifica o investimento em mais estudos que visem informatizar esta 

área e inserir novas tecnologias no cotidiano desse profissional, pois o desenvolvimento 

acelerado da modernização científico-tecnológica tem gerado novas maneiras de construir um 

conhecimento sólido a fim de aperfeiçoar o trabalho da enfermagem. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CICLO DE VIDA DE SOFTWARE 

 

Desde a década de 1960, profissionais da área de TI discutem a necessidade de 

padronização dos processos de desenvolvimento de produtos de software (FLEURY; 

VARGAS, 1983). Segundo o relatório Computing Curricula 2005 – the overview report 

(SHACKELFORD et al., 2006), a Engenharia de Software emergiu de uma área da Ciência da 

Computação. No entanto, enquanto a ciência da computação tem como objetivo a criação de 

novos conhecimentos, a Engenharia de Software busca, além da construção de novos 

sistemas, a satisfação de seus usuários.   

Os softwares têm se tornado componentes imprescindíveis em muitas atividades 

complexas nos diferentes setores da sociedade. De acordo com Pressman e Maxim (2016), 

diferentes métodos de desenvolvimento de softwares vêm sendo empregados na construção de 

sistemas. Em muitas das vezes, a escolha de cada processo de construção é influenciado pelo 

domínio das aplicações desenvolvidas e pelas características das empresas, não havendo um 

modelo padrão a ser seguido (SOMMERVILLE, 2004).  

Neste cenário, diversos modelos para processo de desenvolvimento de softwares 

foram criados como, por exemplo, o ciclo de desenvolvimento interativo (MAYHEW, 1999), 

o modelo incremental (SOMMERVILLE, 2011), os ciclos de vida de software (ISO, 2008a) 

dentre outros. Muitos desses modelos abordam formas de se minimizar variação entre os 

produtos de software, através da evolução dos processos de desenvolvimento, garantindo a 

qualidade do produto final de cada sistema (PFLEEGER, 2001). No entanto, para Cockburn 

(2000), as equipes devem escolher a metodologia de desenvolvimento de software mais 

adequada a cada projeto, considerando fatores como seu tamanho, sua importância, sua 

criticidade e o perfil de seus clientes.  

De acordo com a International Oganization for Standardization (ISO) 12207 (2008a), 

os modelos de desenvolvimento de sistemas por ciclos de vida são compostos por etapas que, 

de maneira sequencial, se sobrepõem e/ou se repetem de acordo com o escopo de cada 

projeto. Assim, esses ciclos de vida podem ser empregados em qualquer fase do 

desenvolvimento do sistema. No entanto, de acordo com a norma ISO 12207 (2008a), é 

necessário que cada organização escolha o modelo de ciclo de vida a ser utilizado, 

considerando as particularidades de cada projeto a ser desenvolvido.   
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Qualquer estudo de engenharia deve ser paltado por um comprometimento 

organizacional. A Engenharia de software, por exemplo, engloba processo, método de 

gerencialmento e desenvolvimento de software, bem como ferramentas necessárias para sua 

condução, sempre com foco na qualidade do produto final.   

Para Pressman e Maxim (2016), o foco na qualidade é o pilar da Engenharia de 

software, em que as ações de desenvolvimento devem ser paltadas pela satisfação das 

necessidades de cada cliente. Já a base dessa disciplina é chamada de processos. O processo 

de Engenharia de software é o que mantem as camadas de tecnologias coesas, possibilitando o 

desenvolviemento de software de forma racional. Já os métodos fornecem informações 

técnicas que incluem comunicação, análise de requisitos, modelagemde projeto, construção de 

programa, testes e suporte. As ferramentas, por sua vez, fornecem suporte para o processo e 

para os métodos de forma integrada, possibilitando que as informações criadas por uma 

ferramenta possam ser utilizadas por outra.  

De acordo com Pressman e Maxim (2016), a boa metodologia de processo funciona 

como alicerce para a Engenharia de software. De acordo com o autor, essa metodologia 

engloba um conjunto de atividades de apoio aplicáveis a todo o processo de software. Um 

modelo genérico de metodologia para Engenharia de software engloba cinco atividades: 

Comunicação: Antes de qualquer procedimento técnico, é importante se comunicar 

com o cliente e outras pessoas envolvidas no processo.  

Planejamento: Um bom planejamento gera um “mapa”, chamado também de plano de 

projeto, que guiará a equipe na definição de pontos chaves como técnicas a serm utilizadas, 

recursos necessários, técnicas a serm conduzidas e outros.  

Modelagem: Independente do tipo de projeto a ser coonduzido, deve-se eleborar um 

esboço do quese pretende. É importante saber cada detalhe do problema afim de compreendê-

lo e saber a melhor de resolvê-lo.   

Construção: Após o elaboração do projeto, a construção deve ser conduzida 

combinando a geração de código e testes aplicáveis na revelação de erros de codificação. 

Entrega: Após sua construção o produto de software deve ser entregue ao cliente para 

sua avaliação e feedback deste para a desenvolvedor.  

Indepedente do tamanho ou complexidade do software a ser desenvolido, essas cinco 

atividades metodológicas tendem a permanecer as mesmas, seja na construção de aplicações 

para Internet ou para programas mais complexos baseados em sistemas computacionais 

(PRESSMAN; MAXIM, 2016).  
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De acordo com Pressman e Maxim (2016), o desenvovimento de softwares pode ser 

bem conduzido através do modelo espiral (Figura 1). Originalmente proposto por Barry 

Boehm (1988), o medelo espiral é um modelo de processo de software evolucionário que 

pode ser adaptado para ser aplicado ao longo de todo o ciclo de vida de um sistema, desde o 

desenvolvimmento até sua manutenção.  

 

Figura 1 – Modelo espiral de Boehm adaptado para Pressman e Maxim (2016). 

 

 

Fonte: Pressman e Maxim (2016, p. 48) 

 

Utilizando-se o modelo espiral, o software pode ser desenvolvido em uma série de 

versões evolucionárias. Pode-se começar com um protótipo que, após as interações inerentes 

ao próprio processo de engenharia, evoluirá a cada ciclo de vida para versões cada vez mas 

completas. Seguindo as atividades metodologicas definidas pela equipe de Engenharia de 

software, a partir do centro do espiral, a cada giro no círculo do espiral, novas versões 

surgirão até chegar ao produto final. Cada passagem sobre o “planejamento” resulta em 

ajustes no projeto. O custo e o cronograma são ajustados e baseados no feedback obtido do 

cliente após avaliação do produto entregue (PRESSMAN; MAXIM, 2016).  

De acordo com Pressman e Maxim (2016), a Engenharia de software possui a 

capacidade de permitir que a produção de software seja realizada com alta qualidade e 

conveniente às necessidades de cada usuário. No entanto, mesmo com a disponibilidade de 

diversos métodos de desenvolvimento de sistemas, alguns erros ainda podem ocorrer durante 

o processo de produção.  
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Assim, com a evolução dos modelos de ciclos de vida de software, surgem também a 

sistemas de garantia de qualidade. De acordo com Pressman e Maxim (2016), garantia de 

qualidade é definida como uma estrutura composta por responsabildiades, processos, 

procedimentos e recursos para implementar a qualdiade no produto e/ou processo. Esses 

sistemas de garantia de qualidade buscam orientar as organizações a garantirem a satisfação 

de seus clientes por meio de produtos e serviços que alcancem as espectativas do usuário 

(CHULANI et al., 2003; PRESSMAN; MAXIM, 2016).  

 

3.2 QUALIDADE DE SOFTWARE 

 

Nas últimas décadas, a produção de softwares passou por um crescimento rápido e 

inovador. Durante a década de 1950, os produtos de software eram extremamente limitados e 

com funções muito específicas. Já nos anos 1960, começam a surgir os softwares 

multiusuários, com processamento em tempo real e com pacotes de software direcionados 

para necessidades mais comuns (GUERRA; COLOMBO, 2009). Nos anos 1970, as vendas 

aumentam com o lançamento dos computadores pessoais (PC), disponíveis também acoplados 

a outras tecnologias, como os automóveis, por exemplo (GUERRA; COLOMBO, 2009). Na 

década de 1980, os grandes laboratórios de informática começam a disponibilizar tecnologias 

mais refinadas, com base na inteligência artificial. Com todo esse crescimento tecnológico, 

começam a surgir problemas com a qualidade dos produtos de software dispensados. Com 

isso, os anos 1990 são marcados por uma preocupação sistemática em atender as necessidades 

dos usuários de software, que passam a exigir produtos de maior qualidade e em prazos pré-

estabelecidos (GUERRA; COLOMBO, 2009). 

Nos últimos anos, a procura por softwares de qualidade aumenta progressivamente 

decorrente da exigência dos usuários desse produtos. Entretanto, para Guerra e Colombo 

(2009), muitos softwares não apresentam qualidade satisfatória em conformidade com as 

normas de desenvolvimento e avaliação dessa tecnologia.  

De acordo com a norma NBR ISO/International Electrotechnical Commission (IEC) 

25000, qualidade de software é a “capacidade de um produto de software de satisfazer 

necessidades explícitas e implícitas quando utilizado sob condições especificadas” (ABNT, 

2008).  

Mathur (2012) refere que qualidade de software seria o grau de adequação entre o 

produto final e as especificações determinadas no projeto de software. Para Rangel (2010), 

essa adequação pode ser alcançada com a utilização de normas no desenvolvimento e nos 
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testes de software, visando a melhora do produto final, reduzindo-se, por exemplo, tempo, 

custo e quantidade de erros. 

Para Oliveira (2012), investir na qualidade de software resultando em produtos mais 

confiáveis. Para a autora, qualidade de software e processo são interdependentes, pois a 

qualidade do processo resulta em uma redução de variabilidade, tornando as atividades 

sistemáticas e passíveis de serem replicadas, independente de quem as execute.   

Segundo Sperandio (2008), a qualidade do software é determinada pela qualidade dos 

processos utilizados para o seu desenvolvimento. Desta forma, conclui-se que ao se promover 

melhorias na qualidade dos processos, haverá melhoria também na qualidade do software. 

Para a autora, a qualidade de software compreende três objetivos básicos: 

 Qualidade de projeto 

 Qualidade de produto  

 Qualidade de processo.  

Esta qualidade de processo para Sperandio (2008) é determinada pelo grau de 

flexibilidade que o próprio processo tem de incorporar características implícitas como 

qualidade de produto, novos métodos, técnicas e ferramentas. Para Rangel (2010), processo 

de software é a sequência de passos seguida pelo desenvolvedor para construir software, que 

inicia com o levantamento de requisitos e termina com a entrega do produto final ao usuário.  

 Por fim, a qualidade do produto de software é a resultante das atividades envolvidas 

em todas as etapas de desenvolvimento do sistema (SPERANDIO, 2008). Para Rangel (2010), 

essa qualidade pode ser verificada através da avaliação dos requisitos de software 

especificados previamente, junto ao usuário.  

 

3.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

 

Quando um software é desenvolvido, este deve apresentar alguns requisitos esperados, 

só assim será considerado um produto de qualidade. Para Pressman e Maxim (2016), essa 

qualidade é representada pela consonância entre os requisitos funcionais e de desempenho, 

previamente estabelecidos pelo desenvolvedor. Sperandio (2008) relata que qualidade de 

software pode ser avaliada por meio da utilização de normas de avaliação, que quando 

empregadas, determinam o quanto os requisitos iniciais foram atendidos. Para Rangel (2010), 

a utilização de normas no desenvolvimento e nos testes de software visa à melhora do produto 

final, reduzindo-se, por exemplo, tempo, custo e quantidade de erros, aumentando a 

quantidade de requisitos atendidos.  
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Essas normas podem ser regionais e internacionais e são editadas por organizações. 

No Brasil, por exemplo, a organização para este fim é a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), fundada em 1940, órgão que responde pela normatização de produtos de 

software a nível nacional, estimulando o desenvolvimento tecnológico brasileiro (ABNT, 

2003). A ABNT é uma organização privada, sem fins lucrativos, e que representa o País em 

organizações internacionais como a ISO e a IEC. Para Koscianski et al. (1999), estas normas 

internacionais devem ser consideradas no momento da seleção de um modelo para avaliação 

da qualidade de software. 

 A ISO é uma organização não governamental criada em 1947, que tem como missão 

promover o desenvolvimento de produtos de alto padrão de qualidade, além de intermediar 

trocas de bens e serviços a nível mundial, promovendo a cooperação em atividades 

intelectuais, científicas, econômicas e tecnológicas (ABNT, 2003). Já a IEC também atua a 

nível mundial, porém com suas atividades voltadas para normas ligadas ao ramo 

elétrico/eletrônico.  

 A fim de definir um modelo padrão de qualidade para software, em uma parceria entre 

a ISO e a IEC, foi publicado o padrão ISO/IEC 9126, com o objetivo de definir características 

de qualidade de software e métricas relacionadas (ABNT, 2003). Essa norma foi desenvolvida 

como uma tentativa de identificar os atributos de qualidade de software afim de propor um 

modelo de qualidade para os produtos de software (PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

O modelo de qualidade proposto pela norma ISO/IEC 9126 propõem uma avaliação da 

qualidade do produto de software em diferentes perspectivas pelos envolvidos em etapas 

como requisitos, desenvolvimento, aquisição, uso, avaliação e etc. Abaixo estão especificados 

algumas aplicações da ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 2003):  

 Identificar requisitos de software 

 Identificar uma definição ideal de requisitos 

 Identificar objetivos de projeto de software 

 Identificar objetivos para teste de software 

 Identificar critérios para garantia de qualidade de software  

 Identificar critérios de aceitação para produtos finais de software.  

 

 A norma ISO/IEC 25001 (2009) versa sobre a engenharia envolvida no 

desenvolvimento de software, bem como sobre seus requisitos e avaliações da qualidade do 

produto final. Esta norma fornece requisitos e recomendações para uma organização 
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responsável que queira implementar e gerenciar a especificação dos requisitos da qualidade de 

software. Esta norma traz ainda insumos como tecnologia, ferramentas, experiências e 

habilidades de gestão a serem utilizadas na avaliação da qualidade dos softwares em 

desenvolvimento. Ela é indicada para os responsáveis pelas seguintes atividades: 

- Gerenciar as tecnologias aplicadas na especificação dos requisitos e execução de 

avaliação. 

- Especificar os requisitos de qualidade de produto de software. 

- Apoiar a avaliação da qualidade do produto de software. 

- Gerenciar organizações de desenvolvimento de software. 

 Na especificação dos requisitos da qualidade e avaliação do software, cabe ao grupo 

de avaliação motivar os usuários e treiná-los para este fim.  

Para estar em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 25001 (2009), a instituição 

deve seguir as recomendações descritas na sessão seis desta norma, identificando e 

descrevendo as atividades referidas abaixo:  

 Especificação dos requisitos de qualidade de software 

 Definição dos objetivos da avaliação da qualidade de software 

 Estabelecimento de requisitos de avaliação 

 Especificação da avaliação 

 Projeto da avaliação 

 Execução da avaliação 

 Análise dos resultados. 

 

Assim, faz-se necessária a elaboração prévia de uma lista de requisitos claramente 

definidos, afim de não transformar a avaliação da qualidade em um processo subjetivo 

(BROY, 2013), pois sem a devida elaboração, pode haver erro na interpretação desses 

requisitos. De acordo com Andrade (2015), o uso de métricas de software nas avaliações por 

todo o ciclo de vida do software reduz a subjetividade das avaliações, no entanto não 

eliminam a necessidade do julgamento humano durante as essas avaliações (CLEMENTS; 

KAZMAN; KLEIN, 2002).  

 A norma ISO/IEC 25010 (2011) refere-se à qualidade de produto e qualidade 

em uso. Em relação à qualidade de produto de software, esta norma traz uma relação de oito 

características e suas subcaracterísticas básicas a serem verificadas em uma avaliação de 

qualidade dos produtos de softwares (ABNT, 2011).  (Quadro 1).   
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Quadro 1 – Modelo de qualidade de produto de software 

 
Qualidade de produto de software 

 

Funcionalidade Confiabilidade Usabilidade Eficiência de 

Desempenho 

Compatibilidade Segurança Manutenibilidade Portabilidade 

Integridade  

Funcional 

 

Correção 

Funcional 

 

Aptidão  

Funcional 

 

 

 

Maturidade 

 

Tolerância a 

falhas 

 

Recuperabilidade 

 

Disponibilidade 

 

 

 

Reconhecimento 

de adequação 

 

Apreensibilidade 

 

Operabilidade 

 

Acessibilidade 

 

Proteção contra 

erro 

 

Estética de 

interface de 

usuário 

 

 

Tempo 

 

Recursos 

 

Capacidade 

Interoperabilidade 

 

Coexistência 

 

Confidenciali

dade 

 

Integridade 

 

Não repúdio 

 

Responsabili

zação 

 

Autenticação 

Analisabilidade 

 

Modificabilidade 

 

Testabilidade 

 

Modularidade 

 

Reusabilidade 

 

Adaptabilidade 

 

Capacidade de ser 

instalado 

 

Capacidade de ser 

substituído 

 

Fonte: ISO/IEC 25010 (2011) 

Nota: Traduzido pelo autor 

 

Seguem as características e suas respectivas subcaracterísticas descritas de acordo com 

a norma ISO/IEC 25010 (2011), de acordo com a tradução do autor.   

 

3.3.1 Funcionalidade  

 

É a capacidade que o software tem de fornecer as funções que satisfaçam as 

necessidades dos usuários, quando esse for utilizado em condições especificadas. Suas 

subcaracterísticas são: 

 Integridade Funcional: é o quanto o software possui as funções necessárias para o 

cumprimento de suas atividades, durante o atendimento às necessidades do usuário. 

 Correção Funcional: é o quanto o software é correto e preciso nos resultados 

esperados. 

 Aptidão Funcional: grau de facilidade que o usuário encontra durante a realização de 

suas tarefas.  

 

3.3.2 Confiabilidade 

 

É a capacidade que o software tem de manter sua estabilidade e nível de desempenho 

durante um determinado tempo. Suas subcaracterísticas são: 
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 Maturidade: grau de confiabilidade que o software tem de não apresentar falhas 

durante seu uso, sob condições normais de operação. 

 Tolerância a falhas: capacidade que o sistema tem de funcionar normalmente, apesar 

de falhas no hardware ou no software. 

 Recuperabilidade: grau que o sistema possui de recuperar dados afetados por falhas. 

 Disponibilidade: capacidade que o software possui de estar acessível para uso. 

 

3.3.3 Usabilidade 

 

É a capacidade que o software possui de ser compreendido, apreendido, usado e 

atrativo ao usuário.  

 Reconhecimento de adequação: é a capacidade que o software tem de ser apropriado 

para suas funções, de acordo com a avaliação do usuário. 

 Apreensibilidade: grau de facilidade que o usuário encontra ao utilizar o sistema. 

 Operabilidade: grau de facilidade que o usuário encontra em operar e controlar o 

sistem. 

 Acessibilidade: capacidade que o sistema tem de faforecer o acesso a suas funções por 

pessoas com restrições físicas diversas.  

 Proteção contra erro: capacidade que o sistema possui de informar ao usuário a entrada 

de dados inválidos.  

 Estética de interface de usuário: é capacidade eu o sistema possui de apresentar ao 

usuário, design gráfico e cor agradável.  

 

3.3.4 Eficiência de desempenho  

 

É a capacidade que o software possui de manter seu nível de desempenho em 

condições sob condições pré-estabelecidas.  

 Tempo: grau do tempo de processamento e resposta que o sistema leva para atender 

seus requisitos. 

 Recursos: grau em que o sistema disponibiliza seus recursos para uma boa navegação.  

 Capacidade: grau que o sistema possui de armazenamento, processamento e operação. 
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3.3.5 Compatibilidade 

 

 É a capacidade que o software possui de executar suas funções e trocar informações 

com outros sistemas, enquanto compartilha o mesmo ambiente de rede.  

 Interoperabilidade: capacidade que o software possui de usar e/ou trocar informações 

com outros sistemas.  

 Coexistência: é a capacidade que o software possui de executar suas funções em 

ambientes compartilhados.  

 

3.3.6 Segurança 

 

É a capacidade que o software possui de protejer seus dados e informações, de forma 

que usuários não autorizados não tenham acesso a leitura, cópia ou modificação de dados.  

 Confidencialidade: capacidade de manter o acesso apenas a pessoas autorizadas.  

 Integridade: capacidade de impedir o acesso a pessoas não autorizadas. 

 Não repúdio: capacidade de comprovar ações e eventos ocorridos sem contestação. 

 Responsabilização: capacidade de identificar a origem de ações e eventos ocorridos. 

 Autenticação: garantia da identificação de autoria. 

 

3.3.7 Manutenibilidade 

 

É a capacidade que o software possui de ser submetido a correções, melhorias ou 

adaptações, quando ouver alterações técnicas ou solicitações por parte do usuário.  

 Analisabilidade: é a capacidade que o software possui de identificar falhas ou 

oportunidades de melhorias no sistema.  

 Modificabilidade: capacidade que o sistema possui de sofrer alterações sem a perda da 

qualidade previamente alcançada.  

 Testabilidade: capacidade que o sistema tem de ser submetido a testes afim de 

determinar se oscritérios estabelecidos foram atingidos.  

 Modularidade: capacidade que o sistema possui de proteger seus componentes, 

permitindo apenas impáctos mínimos nestes diante de modificações programadas em 

alguns de seus módulos.   
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3.3.8 Portabilidade 

 

É a capacidade de adaptação do software em outros ambientes.  

 Adaptabilidade: capacidade que o software possui de se adaptar a diferentes ambientes 

operacionais e de se adaptar à necessidade de exxpasão de sua capacidade interna. 

 Capacidade de ser instalado: capacidade que o software possui de ser instalado ou 

desistalado como êxito em determinado ambiente. 

 Capacidade para substituir: capacidade que o software possui de ser atalizado, em uma 

nova versão, ou de ser substituir outra sistema desenvolvido o mesmo fim.  

 

De acordo com a norma ISO/IEC 25040 (2011), o modelo de qualidade de software, 

previamente descrito pela norma ISO/IEC 25010 (2011), pode ser avaliado de maneira 

sistemática em cinco etapas básicas:  

Etapa 1: Obtenção dos Requisitos de Avaliação 

 - Definição do propósito da avaliação 

 - Obtenção dos requisitos de avaliação do software 

 - Identificação os produtos a serem avaliados 

 - Definição do rigor da avaliação. 

Etapa 2: Especificação da Avaliação 

 - Seleção das métricas de qualidade a serem avaliadas 

 - Definição dos níveis de pontuação para as métricas 

 - Especificação dos critérios para julgamento da avaliação 

Etapa 3: Projeção da Avaliação 

 - Produção do plano de avaliação 

Etapa 4: Execução da Avaliação 

 - Obtenção das medidas 

 - Comparação dos critérios 

 - Julgamento dos resultados. 

Etapa 5: Conclusão da Avaliação 

 - Análise dos resultados 

 - Elaboração de relatório da avaliação 

 - Análise da qualidade da avaliação 

 - Disponibilização dos dados da avaliação. 
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De acordo com Oliveira (2012), essas normas fornecem subsídios para que as pessoas 

e instituições possam adquirir produtos de softwares de maior qualidade, pois elas 

disponibizam modelos de qualidade que tem como objetivo orientar as organizações durante 

as avaliações de sistemas, fornecendo resultados qualitativos e quantitativos que garantem à 

qualidade dos produtos a serem comercializados.  

 Pensando nisso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) brasileiro, em cooperação 

técnica com a Sociedade brasileira de Informática em Saúde (SBIS), desenvoveram o Manual 

de Certificação para Sistemas de Registros Eletrônicos em saúde (S-RES) (SBIS, 2013). 

De acordo com Sperandio (2008), a qualidade de um produto resulta de processos bem 

estruturados, baseados em indicadores, metas, cronogramas e intervenções objetivas. No que 

se refere ao desenvolvimento e avaliação de TIC, é importante reconhecer que as normas 

padronizadas para este fim representam ferramentas imprescindíveis para a implementação 

dessa tecnologia e que construir produtos de software de alta qualidade é muito importante 

para o sucesso da grande maioria das organizações (GUERRA; COLOMBO, 2009). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório de desenvolvimento metodológico de 

uma ferramenta de TI, em forma de software. 

Pesquisas metodológicas são estratégias nas quais conhecimentos existentes são 

aplicados de maneira sistemática, com o objetivo de elaborar, criar ou validar um determinado 

produto ou instrumento, de forma confiável e precisa, alcançando com êxito os objetivos do 

estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO  

 

O estudo foi realizado em Hospital Escola, localizado no interior do estado de Minas 

Gerais, que possui mais de 520 leitos e mais de 50 mil m
2
 de área construída, o qual atende 

apenas pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), nas mais diversas especialidades clínicas 

cirúrgicas. Trata-se do maior prestador de serviços pelo SUS do estado e terceiro no ranking 

dos maiores hospitais universitários da rede de ensino do Ministério da Educação (MEC). É 

também referência em média e alta complexidade para 86 municípios de macro e micro 

regiões do Triângulo Norte do estado de Minas Gerais (HCU, 2014).  

Entre suas diversas instalações, a instituição possui um Centro Cirúrgico (CC) que 

disponibiliza um número de 15 salas operatórias para atender a demanda de cirurgias de 

baixo, médio e grande porte, incluindo cirurgias cardíacas, captação e transplante de múltiplos 

órgãos. Como parte de seus recursos humanos, a unidade cirúrgica da instituição contabiliza 

uma equipe de 11 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem e 28 auxiliares de enfermagem 

escalados de forma sistemática, 24 horas/dia, garantindo assistência a procedimentos 

anestésicos/cirúrgicos eletivos ou de urgência/emergência.   

Em suas atividades diárias de ensino, supervisão e até mesmo montagem, circulação e 

desmontagem de sala operatória, a equipe de enfermagem da unidade cirúrgica deste 

complexo hospitalar, acessa diariamente suas Instruções de Trabalho (ITs) e os POPs, 

disponíveis via intranet, utilizando-se de terminais de computador instalados em corredores 

do CC e salas operatórias.  

No tocante às atividades de enfermagem realizadas em sala operatória, o processo de 

acesso às ITs e às POPs demanda um gasto significativo de tempo da enfermagem, pois além 
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desses documentos encontrarem-se em ambientes de difícil navegação, existem poucas 

informações relacionadas aos diversos procedimentos anestésicos/cirúrgicos nesta unidade, o 

que impõe ao profissional dificuldades durante a seleção das informações inerentes ao 

procedimento a ser assistido.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa fundamentou-se no ciclo de vida de software 

proposto por Pressman e Maxim (2016), originalmente proposto por Barry Boehm (1988).  

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em duas etapas: 

Etapa 1 – Desenvolvimento do software utilizando como base um protótipo 

desenvolvido, anteriormente, por meio do Microsoft Excel versão 2010 (Anexo A), seguindo 

os pressupostos do ciclo de vida de sistema proposto por Pressman e Maxim (2016). 

Etapa 2 – Avaliação da qualidade do software. Nesta etapa dois grupos de avaliadores 

participaram da avaliação do software: enfermeiros (grupo G1) e técnicos e auxiliares de 

enfermagem (grupo G2), cujas amostras foram compostas de forma aleatória. Esta etapa foi 

conduzida tendo como base a norma ISO/IEC 25010 (2011). 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

 

De acordo com Pressman e Maxim (2016), a construção de um software segue um 

conjunto de etapas composto por métodos e ferramentas, que mantém as camadas de 

tecnologias coesas, possibilitando o desenvolviemento do produto de software de forma eficaz 

e eficiente. Para o autor, os métodos fornecem informações de como serão conduzidas as 

diversas etapas do processo de desenvolvimento da ferramenta, tais como: comunicação, 

análise de requisitos, modelagem de projeto, construção de programa, testes e suporte. As 

ferramentas, por sua vez, fornecem suporte para o processo, modelagem e mensuração e 

visualização do projeto, de forma integrada, possibilitando que as informações criadas por 

uma ferramenta possam ser utilizadas por outra. 

Em reunião entre os enfermeiros do CC, da instituição coparticipante, para revisão dos 

manuais de normas e rotinas da equipe de enfermagem, foi observada a necessidade de se 

elaborar uma ferramenta que agregasse todas as informações necessárias para a assistência de 

enfermagem durante os diversos procedimentos anestésico-cirúrgicos.  

Frente a essa necessidade, foi elaborado por um enfermeiro pesquisador, um protótipo 

de software, utilizando-se o programa Microsoft Excel versão 2010, contendo todos os 

procedimentos anestésico/cirúrgicos relacionados à montagem, circulação e desmontagem de 

sala operatória, além de informações sobre os insumos necessários a cada procedimento, bem 
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como o passa-a-passo da assistência de enfermagem a ser prestada durante a realização 

desses.  

A coleta de informações referente às rotinas da enfermagem foi realizada utilizando o 

método de mapeamento de processos por meio de entrevistas com informantes-chave com 

base na técnica snowball (bola de neve) (BALDIN; MUNHOZ, 2011). Este método usa 

cadeias de referência, nas quais os informantes iniciais, após serem entrevistados, indicam 

novos participantes até que seja alcançado o “ponto de saturação de informações”, que é 

quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos, sem acrescentar 

informações relevantes à coleta de dados.   

 Após a constatação da viabilidade de construção de um software, a partir do protótipo, 

realizou-se reunião entre os enfermeiros da unidade cirúrgica e o Setor de Desenvolvimento 

de Tecnologia da Informação para definição dos requisitos do software (Apêndice A). Nesta 

mesma reunião, definiu-se que o desenvolvimento do software seria de responsabilidade dos 

profissionais de informática do setor de Desenvolvimento de Sistemas da Instituição, 

seguindo os pressupostos da engenharia de software proposta por Pressman e Maxim (2016), 

e que o software seria avaliado de acordo com a norma ISO/IEC 25010 (2011). 

Estabelecido o projeto de construção do software, na etapa seguinte, elaborou-se um 

escopo (Apêndice B) das orientações, funções e atividades a serem desempenhadas pelo 

software. Após a definição dos pré-requisitos e escopo do software, iniciou-se o processo 

técnico, propiramente dito, de desenvolvimento do sistema.  

 

4.3.1 Tecnologia para desenvolvimento do sistema Programa de Assistência de 

Enfermagem Intraoperatória (PAEI) 

 

O software foi desenvolvido como sistema web com linguagem Java. Trata-se de uma 

linguagem de programação interpretada e orientada a objetos, compilada para um bytecode 

que é executado por uma máquina virtual. Apesar de existirem outros tipos de linguagem de 

programação, a linguagem Java vem sendo utilizada com frequência pelos desenvolvedores 

(SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2016).  

O banco de dados escolhido foi o IBM DB2, um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados Relacionais (SGDBR) desenvolvido pela International Business Machines (IBM). 

Existem diferentes versões do DB2 que operam em um simples computador de mão, até em 

computadores de grande porte.  
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O banco de dados do sistema hospitalar da instituição em estudo está em uso desde 

1998 e possui mais de 100 GB de dados. A instituição possui um storage com 35 terabytes 

virtualizados e hot swap (permite expansão da capacidade sem desligar o servidor), 

garantindo espaço de armazenamento suficiente para o sistema crescer sua base de dados sem 

preocupação com espaço. Mesmo assim, os servidores possuem alertas físicos caso a 

capacidade de disco chegue a um limite. Este banco de dados possui, também, um recurso de 

alta-disponibilidade que prevê tolerância a falhas. 

Na arquitetura de desenvolvimento do software PAEI, os Frameworks Java utilizados 

foram PrimeFaces. O PrimeFaces (PRIMEFACES, 2012a) é um dos framework favoritos dos 

desenvolvedores para criação de interfaces em Java (DEVRATES, 2012).  

O servidor de aplicação de escolha foi JBoss. Este foi utilizado porque servidores de 

aplicação permitem o desenvolvimento de tecnologias com foco na solução de problemas. 

Trata-se de um dos servidores de aplicação de maior sucesso no mercado de tecnologias da 

informação (JBOSS, 2012). 

No desenvolvimento do software, foi introduzido um sistema de validação de dados 

(BeanValidation), capaz de informar ao administrador do sistema a entrada de dados 

inválidos. A tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema possui ferramentas assistivas 

que facilitam a inclusão digital para algumas deficiências, visual e motora por exemplo. 

É possível realizar a troca de informações entre o software PAEI e outros sistemas de 

informação da instituição, uma vez que os sistemas do hospital compartilham o mesmo banco 

de dados e permite integração com bancos de terceiros. Além disso, o software PAEI é capaz 

de realizar suas funções, normalmente, quando outros sistemas estiverem em uso, 

compartilhando a mesma rede, pois o PAEI foi desenvolvido para ser multiusuário e 

multitarefa. 

Para emissão de textos e relatórios de acesso dos usuários (saída), o sistema 

disponibiliza um módulo desenvolvido com a tecnologia JasperReports® (TIBCO 

Jaspersoft® Studio) versão 6.0. JasperReports® é uma biblioteca de relatórios de código aberto que pode 

ser incorporada em qualquer aplicativo Java. Este dispositivo incorpora Scriptlets para a emissão de 

relatórios e sub-relatórios (SWENSON, 2003). 

Por fim, foi introduzido ao software desenvolvido, um controle de log de auditoria que 

garante a irretratabilidade de autenticações realizadas. Essas autenticações podem também 

serem realizadas por meio de senhas. 

Após o desenvolvimento tecnológico do software PAEI, este foi enviado a um 

enfermeiro pesquisador, previamente cadastrado como administrador do sistema, para 
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inserção dos textos (procedimentos e insumos) inerentes às rotinas de montagem, circulação e 

desmontagem de sala operatória.  

 

4.4 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE PAEI 

 

4.4.1 População e amostra 

 

A avaliação do software foi realizada por dois grupos de avaliadores, sendo 

enfermeiros (grupo G1) e técnicos/auxiliares de enfermagem (grupo G2), todos integrantes da 

equipe de enfermagem do CC da instituição coparticipante. 

Em conformidade com a NBR ISO/IEC 14598-6 (2004), para que a amostra seja 

representativa com relação a cada um dos grupos de usuários pretendidos, a avaliação do 

software deve ser efetuada por, no mínimo, oito avaliadores de cada uma das categorias.  

A amostra foi composta respeita os seguintes critérios:  

 

4.4.1.1 Critérios de inclusão 

 

A amostra foi constituída pelos indivíduos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão:  

- Ter recebido treinamento institucional prévio sobre o uso do software a ser avaliado e 

- Possuir vínculo empregatício com a instituição, onde será realizada a pesquisa, a mais 

de seis meses. 

 

4.4.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os indivíduos que apresentaram os seguintes critérios de exclusão: 

- Não ter completado o treinamento institucional prévio do uso do software a ser 

avaliado; 

- Estar de férias e ou licença a saúde no período da coleta de dados e 

- Ter manifestado interesse em não participar da pesquisa ou de interromper sua 

participação em qualquer uma das fases do estudo.  

 

Por ocasião da coleta de dados, estavam lotados no CC da instituição coparticipante da 

pesquisa, 11 enfermeiros, 40 técnicos de enfermagem e 28 auxiliares de enfermagem. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra ficou constituída por dez 
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Enfermeiros, 28 técnicos e 14 auxiliares de enfermagem. Com isso, o grupo G1 foi composto 

por dez enfermeiros e o grupo G2 por 42 técnicos/auxiliares de enfermagem.   

 

4.4.2 Aspectos éticos da pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da cidade de abrangência da instituição proponente, Escola de Enfermagem de 

Ribeirão da Universidade de São Paulo, Ribeirão – SP (parecer consubstanciado nº-1974686 – 

Anexo B), e pelo CEP da cidade de abrangência da instituição coparticipante, HCU, 

Uberlândia – MG (parecer consubstanciado nº-2001568 – Anexo C), em cumprimento às 

exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as 

normas para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). Antes do 

envio do projeto ao Comitê de Ética da instituição proponente, este foi previamente aprovado 

pela Gerência do Setor de Desenvolvimento de TI da instituição coparticipante (Anexo D).  

Após a provação do projeto de pesquisa pelo Setor de Desenvolvimento de TI da 

instituição coparticipante e pelos CEPs das instituições proponente e coparticipante, os 

sujeitos da pesquisa foram contatados e informados sobre os objetivos do estudo e do direito 

de se recusarem a participar ou de, posteriormente, desistir do estudo se achar conveniente, 

sem nenhum dano ou prejuízo.  

Após a declaração de estarem cientes da pesquisa proposta, bem como de seus 

objetivos, foi solicitado a cada participante do estudo que assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C), em conformidade com a resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4.4.3 Fases da avaliação do processo de avaliação do Software 

 

4.4.3.1 Fase 1 – Definição dos requisitos de avaliação 

 

Após a seleção dos sujeitos da pesquisa, o primeiro passo do processo de avaliação de 

do sistema foi o de identificar quais requisitos eram necessários para medir a qualidade de 

software. Para isso, foi utilizado como referência o modelo de qualidade descrita na norma 

ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011), que especifica os 

requisitos de qualidade de produtos de software em termos de características e sub-

características. Este modelo foi escolhido por sua ampla utilização na avaliação de outros 
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estudos envolvendo a avaliação de softwares com aplicação na enfermagem como Sperandio 

(2008), Pereira (2011), Oliveira (2012), Silva (2014) e Silva (2015).  

A avaliação de características e subcaracterísticas de qualidade foi realizada por meio 

de questões chaves direcionada aos enfermeiros (grupo G1) e auxiliares/técnicos de 

enfermagem (grupo G2) do CC da instituição coparticipante da pesquisa. Essas questões 

chaves foram adaptadas de Sperandio (2008) que, por sua vez, utilizou a NBR ISO/IEC 9126 

(2003). Em conformidade com a atualização da norma ISO/IEC 25010 (2011), principalmente 

em relação aos requisitos de segurança, foi necessário utilizar neste estudo o Manual de 

Certificação SBIS/CFM (2013).  

Para seleção dos requisitos de avaliação, não foram utilizadas as características de 

“Manutenibilidade” e “Portabilidade”, por se tratar de variáveis utilizadas apenas em 

avaliações direcionadas a especialistas em informática. Assim, foram elencadas para a 

avaliação de usuários do software as seguintes características: “Adequação Funcional”, 

“Confiabilidade”, “Usabilidade”, “Eficiência de Desempenho”, “Compatibilidade” e 

“Segurança”. 

No quadro 2, seguem as características, subcaracterísticas e questões chaves utilizadas 

para a avaliação do software.   

 

Quadro 2 – Características e subcaracterísticas de qualidade e respectivas questões chaves, 

específicas para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem – ISO/IEC 25010 (2011). 
 

Características Subcaracterísticas Questão Chave para subcaracterística 

1. Adequação 

Funcional 

1.1 Integridade  

Funcional 

 

1.1.1 O software atende a aplicação de consulta 

de rotinas de trabalho? 

1.1.2 O software dispõe de todas as funções 

necessárias para a execução de consulta a rotina 

de trabalho? 

 

1.2 Correção Funcional 

 

1.2.1 O software permite aplicação de consulta à 

rotina de trabalho de forma correta? 

1.2.2 O software é preciso na execução das 

funções de acesso às rotinas de trabalho? 

1.2.3 O software é preciso nos resultados 

desejados durante o acesso às rotinas de trabalho? 

 

1.3 Aptidão Funcional 1.3.1 O software facilita a execução do acesso às 

rotinas de trabalho? 

2. Confiabilidade 2.1 Maturidade 2.1.1 Com que frequência o software apresenta 

falhas? 

 

2.2 Tolerância a falhas 2.2.1 Quando ocorrem falhas, o software continua 

funcionando adequadamente? 
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2.3 Recuperabilidade 2.3.1 O software é capaz de recuperar dados em 

caso de falhas? 

 

2.4 Disponibilidade 2.4.1 O software fica acessível para uso quando 

necessário? 

 

3. Usabilidade 3.1 Reconhecimento de 

adequação 

3.1.1 É fácil executar as funções do software? 

3.1.2 O software possui tutoria/ajuda? 

3.2 Apreensibilidade 3.2.1 É fácil de aprender a usar? 

3.2.2 O software facilita a entrada de dados pelo 

usuário? 

3.2.3 O software facilita a saída de dados pelo 

usuário? 

 

3.3 Operabilidade 3.3.1 O software possui atributos que torna mais 

fácil a realização do acesso às rotinas de 

trabalho? 

3.3.2 O software fornece ajuda de forma clara? 

 

3.4 Acessibilidade 3.4.1 O software pode ser utilizado por pessoas 

com deficiência? 

 

3.5 Proteção contra erro 3.5.1 O software informa ao usuário a entrada de 

dados inválida? 

 

3.6 Estética de interface 

de usuário 

3.6.1 O design gráfico é agradável ao usuário? 

3.6.2 A cor é agradável? 

 

4. Eficiência de 

Desempenho 

4.1 Tempo 4.1.1 O tempo de resposta do software é 

adequado? 

4.1.2 O tempo de execução do software é 

adequado? 

 

4.2 Recursos 4.2.1 Os recursos disponibilizados pelo software 

são adequados? 

 

4.3 Capacidade 4.3.1 O software permite uma boa navegação? 

4.3.2 O software é rápido? 

 

5. Compatibilidade 5.1 interoperabilidade 5.1.1 O software permite ao usuário adequada 

interação dos módulos para consulta a rotinas de 

trabalho? 

5.1.2 O software permite a troca de informações 

com outros sistemas do hospital (Sistema de 

Informações Hospitalar)? 

 

5.2 Coexistência 5.2.1 O software realiza suas funções 

normalmente quando outros sistemas estão em 

uso, compartilhando a mesma rede? 

 

6. Segurança 6.1 Confidencialidade 6.1.1 O software dispõe de segurança de acesso 
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através de senhas? 

6.1.2 Permitir o gerenciamento (criação, 

inativação e modificação) de usuários e papéis 

(perfis), de forma a possibilitar o controle de 

acesso às funções conforme os papéis aos quais o 

usuário possui.  

 

6.2 Integridade 6.2.1 O software impede acesso de pessoas não 

autorizadas? 

6.2.2 O software impede a modificação de dados 

por pessoas não autorizadas? 

6.2.3 O software pode impedir a exclusão ou 

alteração de informações armazenadas? 

6.2.4 O software consegue gerar alerta quando o 

espaço para armazenamento de registros atinge 

um limiar de ocupação a fim de possibilitar aos 

operadores a realização de medidas preventivas? 

 

6.3 Não repúdio 6.3.1 O software é capaz de identificar o autor 

bem como data e hora do acesso? 

 

6.4 Responsabilização 6.4.1 O software é capaz de identificar de 

maneira confiável inequívoca os usuários que o 

acessam? 

6.5 Autenticação 6.5.1 O software utiliza um método de 

autenticação de forma a garantir a 

irretratabilidade da autenticação realizada? 

 6.5.2 O software permite que todo usuário possa 

ser novamente autenticado no momento da 

realização de operações sensíveis, tais como 

registro de dados, troca de senha, delegação de 

poder, etc. 

Fonte: Questões-chave adaptadas de Sperandio (2008) e Manual SBIS/CFM (2013). 
 

4.4.3.2 Fase 2 – Elaboração dos instrumentos de avaliação 

 

Após a definição dos requisitos de avaliação, foram elaborados dois instrumentos de 

avaliação do software a serem respondidos pelos grupos G1 e G2 (Apêndices D e E, 

respectivamente). Os instrumentos de avaliação foram construídos adaptados de Sperandio 

(2008) e elaborados a partir do quadro 2, contendo perguntas específicas de cada questão 

chave correspondente as diversas subcaracterísticas. 

Os instrumentos utilizados neste estudo foram testados por Sperandio (2008) e 

avaliados quanto à clareza, objetividade e compreensão. Para realização do presente estudo, 

foram apenas realizadas adequações à norma ISO/IEC 25010. 
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4.4.3.2.1 Definição de níveis de pontuação 

 

 Após a construção dos instrumentos de avaliação, definiu-se a valoração de cada uma 

das perguntas baseando-se em Sperandio (2008). Para tanto, foram considerados os seguintes 

níveis de pontuação: “De acordo”, “Em desacordo” e “Não se aplica” (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Níveis de pontuação das perguntas do instrumento de avaliação  

 

NÍVEIS DE PONTUAÇÃO 

A De acordo 

D Em descordo 

NA Não se aplica 

Justifique: 

Fonte: Adaptado de Sperandio (2008) 

  

De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 (2004), para cada resposta do 

avaliador de sistemas de software há um significado correspondente:  

 Em caso de resposta positiva “De acordo”: o requisito avaliado está de acordo com o 

que foi proposto. 

 Para resposta negativa “Em desacordo”: o requisito avaliado não corresponde ao que 

foi proposto. 

Ao passo que, para resposta “Não se aplica”: a avaliação do requisto deve ser 

desconciderada. Neste caso, o avaliador não considera o requisito aplicável à avaliação 

do software ou não o avaliou.   

 Para o nível A (De acordo), significa que o software analizado atende ao requisito 

avaliado; ao passo que para o nível D (Em desacordo), o software não atende ao requisito 

analisado; por fim, para o nível NA (Não se aplica), a característica não foi avaliada ou não se 

aplica ao software em avaliação.     

 No final dos instrumentos de avaliação (Apêndices D e E) aplicados aos grupos G1 e 

G2, foi inserido um espaço de texto livre para o avaliador justificar sua resposta. Com isso, 

foi possível utilizar estas justificativas para realizar melhorias no software, principalmente nos 

itens avaliados como (D) “Em desacordo”.  
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 Para o cálculo dos valores de cada característica e respectiva subcaracterística, foi 

aplicada a regra proposta pela ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 (2004):   

 

VC= ∑ Vsc / nsc 

VSC= ∑ m / (n-nd) 

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 14598-6, Anexo C (Informativo) (2004)
 

 

Em que: 

VC: é o valor medido da característica 

VSC: é o valor medido da subcaracterística 

nsc: é o número de subcaracterísticas 

m: (1) se a resposta for positiva e (o) caso a resposta seja negativa  

n: é o número total de medidas 

nd: é p número de questões descartadas 

Para transformação dos valores de VC e VSC em índices, seus valores foram 

multiplicados por 100.  

 As respostas “Não se aplica” e perguntas deixadas em branco foram avaliadas ou 

consideradas pelo avaliador como não aplicáveis.   

 

4.4.3.3 Fase 3 – Julgamento dos resultados obtidos 

 

Os resultados obtidos, após a aplicação dos instrumentos de avaliação foram julgados 

por meio da escala de avaliação de subcaracterísticas proposta na norma ABNT NBR 

ISO/IEC 14598-6, Anexo C (Informativo) (2004),
 
como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Valores esperados para subcaracterísticas e características 
 

 
Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 14598-6 Anexo C (Informativo). Exemplo de um módulo de Avaliação – 

Funcionalidade (2004).  

 

 Na figura 2, é possível identificar os valores esperados para cada característica e 

respectivas subcaracterísticas de um módulo de avaliação de funcionalidade (BRASIL, 2004).  

 

4.4.3.4 Fase 4 – Condução da avaliação 

 

Após o recrutamento dos avaliadores, por meio de convite verbal a enfermeiros, 

técnicos e auxiliares e enfermagem do CC do HCU, os participantes da pesquisa assinaram o 

TCLE (Apêndice C) e, posteriormente, foram cadastrados no sistema com senhas de acesso 

individual. Com isso, todos os sujeitos da pesquisa foram submetidos a um treinamento 

específico contendo os passos básicos de operação do software PAEI, dentre eles, o acesso ao 

módulo de ajuda ao usuário. 

Posteriormente, os dois grupos G1 (enfermeiros) e G2 (técnicos/auxiliares de 

enfermagem) utilizaram o software para acessarem suas rotinas de trabalho, durante a jornada 

de pelo menos dois dias de atividade laboral. Estes acessos ao PAEI foram realizados nos 

terminais de computadores das salas operatórias, como complemento ao planejamento da 

assistência de enfermagem intraoperatória.   

Dando seguimento à avaliação do software, os grupos G1 e G2 responderam aos 

respectivos instrumentos de avaliação (Apêndices D e E).  

A coleta de dados ocorreu no período de 19 a 24 de junho de 2017.  
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Os resultados obtidos foram disponibilizados em tabelas do Microsoft Excel versão 

2010, por meio de dupla digitação. Assim, os participantes da pesquisa foram codificados 

com letras e números da seguinte maneira: enfermeiros (E1, E2, ...), técnicos de enfermagem 

(T1, T2, ...) e auxiliares de enfermagem (A1, A2, ...). Os dados foram dispostos em um 

Relatório de Avaliação (Apêndice F) adaptado de Oliveira (2012).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Etapa 1 - DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE - PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTRAOPERATÓRIA (PAEI) 

 

Trata-se do desenvolvimento de um software que engloba basicamente as tarefas 

denominadas de POPs de enfermagem envolvidas na montagem, circulação e desmontagem 

de SO durante a realização dos diversos procedimentos anestésicos/cirúrgicos no CC da 

instituição em estudo. Estes POPs são uma extensão das ITs que compõem a assistência de 

enfermagem intraoperatória, e parte do mapeamento de processos da unidade cirúrgica.  

É importante ressaltar que o mapeamento de processos de trabalho não tem como 

objetivo exclusivo a busca por eficiência ou padronização. Essa ferramenta de gestão busca 

também a melhoria contínua do desempenho de uma determinada unidade setorial. Antes do 

desenvolvimento do software PAEI, havia apenas um POP que representava as atividades de 

enfermagem relacionadas à montagem, circulação e desmontagem de SO. Com isso, foi 

identificada, pelos enfermeiros do CC, a necessidade de descrever um POP para cada 

procedimento anestésico/cirúrgico envolvendo essas atividades.   

Para tanto, antes do início do desenvolvimento tecnológico do software, foi realizado 

um mapeamento de processos dos POPs inerentes às atividades de montagem, circulação e 

desmontagem de SO. Para isso, foi utilizada a técnica de snowball (bola de neve), que coleta 

as informações de colaboradores de referência para cada uma das atividades em estudo 

(BALDIN; MUNHOZ, 2011). Durante esta atividade, foram entrevistados pelo menos três 

usuários (enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem) referência de cada especialidade 

cirúrgica de modo que, após responder as perguntas sobre suas rotinas, este colaborador 

indicava outro informante até que as informações fornecidas começassem a se repetir com 

frequência.  

Para Pradella (2013), o mapeamento de processos, além de sua função em registrar e 

padronizar o histórico documental da empresa propicia o aprendizado e a transferência de 

conhecimentos e experiências passados de um colaborador para outro. Este foi um dos 

pontos-chave no desenvolvimento do software PAEI, que possibilitou reunir, em um sistema, 

grande parte dos conhecimentos de pessoas referências de determinadas atividades, 

possibilitando aos enfermeiros gestores da unidade cirúrgica transmitir este conhecimento a 

toda a equipe de enfermagem perioperatória.  



62 

 

 

A descrição dos POPs foi realizada dentro do CC durante as atividades laborais dos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Carvalho e Paladini (2012) referem que, 

para um mapeamento efetivo, é necessário que a descrição das rotinas de trabalho seja 

realizada no próprio local de trabalho e na presença das pessoas que participam ativamente do 

processo construção de cada tarefa.  

Visando a adequação do produto de software à realidade do contexto de seu uso, desde 

o levantamento dos requisitos até a finalização do desenvolvimento do sistema, trabalharam 

juntos os enfermeiros da unidade cirúrgica e analistas do setor de Desenvolvimento de 

Sistemas da instituição coparticipante da pesquisa. Para Mathrani e Mathrani (2013), o 

sucesso do produto final depende do equilíbrio entre o conhecimento das diversas equipes 

envolvidas no processo de desenvolvimento do software. Com isso, é indispensável que, 

independente de sua área de atuação, o enfermeiro integre a equipe de informática para 

participar ativamente da construção de novas tecnologias visando a melhoria contínua do 

processo de planejamento e implementação do cuidado de enfermagem (MELO; ENDERS, 

2013). 

Para Dowding, Turley e Garrido (2012), o sucesso das construções de produtos de 

softwares depende fundamentalmente da participação ativa do usuário, pois este conhece 

grande parte das características organizacionais do serviço, o que contribui para 

implementação de melhorias do sistema.  

Em conformidade com o referencial teórico adotado para o desenvolvimento do 

software (PRESSMAN; MAXIM, 2016), a tecnologia utilizada permitiu a elaboração de telas 

desenhadas para facilitar o acesso do usuário a todos os dados necessários para realização de 

suas atividades relacionadas à assistência de enfermagem intraoperatória envolvendo 

montagem circulação e desmontagem de SO. Outros aspectos como a linguagem de software 

escolhida, bem como o banco de dados em que foi desenvolvido o sistema, favoreceram a 

construção de um produto de software que por meio de seus diversos módulos propiciou 

acesso otimizado e sistematizado a todos os POPs de montagem, circulação e desmontagem 

de SO.  

Tendo em vista os requisitos levantados, as atividades e funções do software foram 

dispostas em seis módulos de fácil navegação desenvolvidos de modo a permitir um acesso 

rápido e sitematizado as rotinas de enfermagem intraoperatória necessárias à condução segura 

de cada procedimento anestésico/cirúrgico, descritos a seguir: 
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 Módulo “Cadastro – Procedimentos”: este módulo permite ao usuário a visualização 

dos diversos procedimentos anestésico/cirúrgicos com suas respectivas rotinas de 

montagem, circulação e desmontagem da sala operatória. Qualquer alteração neste 

módulo é permitido apenas ao administrador do sistema (Figura 3). 

 

Figura 3 – Módulo “Cadastro – Procedimentos” do software PAEI 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 Módulo “Cadastro – Insumos”: neste módulo o  usuário visualizará os insumos 

utilizados nos diversos procedimentos anestesico/cirúrgicos, de modo que qualquer 

alteração neste módulo será permitido apenas ao administrador do sistema (Figura 4). 

 

Figura 4 – Módulo “Cadastro – Insumos” do software PAEI 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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 Módulo “Planilha de Procedimentos x Insumos”: nesta planilha o usuário terá acesso à 

visualização dos insumos necessários a cada procedimento anestésico/cirúrgico 

dividido por especialidades, lembrando que qualquer alteração neste módulo será 

permitido apenas ao administrador do sistema (Figura 5). 

 

Figura 5 – Módulo “Planilha de Procedimentos x Insumos” do software PAEI 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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 Módulo “Registro de Observações”: este espaço aberto permite ao usuário registrar as 

suas sugestões de mudanças ou considerações sobre os textos e/ou o software 

propriamente dito (Figura 6). 

 

Figura 6 – Módulo “Registro de Observações” do software PAEI 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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 Módulo “PAEI Ajuda”: neste módulo o usuário terá acesso ao passa-a-passo de 

navegação em todos os outros módulos do sistema (Figura 7). Qualquer alteração 

neste módulo será permitido apenas ao administrador do sistema. 

 

Figura 7 – Módulo “PAEI Ajuda” do software PAEI 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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 Módulo “Cadastros – Procedimentos x Insumos por Especialidade”: Este módulo 

permite o cadastro de procedimentos e insumos por especialidade. O acesso a esse 

módulo é permitido apenas  ao administrador do sistema (Figura 8). 

 

Figura 8 – Módulo “Cadastros – Procedimentos x Insumos por Especialidade” do software 

PAEI 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Os detalhes sobre a navegação nos diversos módulos do software PAEI encontram-se 

no Escopo do software (Apêndice B) e no tutorial “PAEI Ajuda” (Apêndice G). Já as 

instruções sobre as ações do administrador do sistema encontram-se no Apêndice H.  
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Para disponibilizar o software PAEI para acesso aos usuários cadastrados 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), foi necessário registrar o sistema no 

domínio www.hc.ufu.br. Com isso, foi possível disponibilizar via web browser, o acesso por 

qualquer terminal de computador do setor de CC da instituição coparticipante, desde que o 

usuário e senha estejam previamente cadastrados e autorizados.  

Após ser cadastrado, o usuário poderá acessar o PAEI por meio do logotipo do 

software (Figura 9) disponível na área de trabalho dos terminais de computadores de seu 

setor. Assim, após inserir “nome de usuário” e “senha”, o usuário pode acessar os diversos 

módulos relacionados às rotinas de enfermagem de montagem, circulação e desmontagem das 

salas operatórias.  

 

Figura 9 – Logotipo do software – Programa de Assistência de Enfermagem Intraoperatória 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Uma semana após a instalação do software nos terminais de computadores do CC foi 

ministrado, pelo enfermeiro pesquisador, um treinamento por meio do “módulo de ajuda ao 

usuário”, contendo todos os passos necessários para utilização do software PAEI. Para isso, 

foram realizados encontros de 30 minutos de forma individual, no próprio setor de atividade, 

com cada membro da equipe de enfermagem do CC, durante a jornada diária de trabalho.  

 

5.2 Etapa 2 - AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 

 

5.2.1 Caracterização dos avaliadores  

 

Nas tabelas 1 e 2 seguem a distribuição dos grupos G1 e G2 de acordo com as 

variáveis: idade, formação, titulação, tempo de formado e função. 

 

 

http://www.hc.ufu.br/
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Tabela 1 – Distribuição dos avaliadores do grupo G1, conforme as variáveis: sexo, faixa 

etária, cargo, formação/titulação, tempo de formado, tempo de atuação no setor e função. 

Uberlândia, MG, 2017. 

 

N: 10 

Variáveis  N % 

Sexo   

F 8 80 

M 2 20 

Faixa etária (em anos)   

20 a 29 1 10 

30 a 39 6 60 

Acima de 40 3 30 

Cargo   

Enfermeiro 10 100 

Formação/Titulação   

Enfermeiro mestre 1 10 

Enfermeiro especialista 9 90 

Tempo de formado (em anos)   

2 a 10   4 40 

Acima de 10 6 60 

Tempo de atuação no setor (em anos)   

0,5 a 1 2 20 

2 a 10  6 60 

Acima de 10 2 20 

Função   

Gerente geral do centro cirúrgico 1 10 

Enfermeiro assitente/coordenador de turno 7 70 

Gerente de enfermagem do bloco cirúrgico 1 10 

Enfermeiro de SRPA 1 10 

*Média de idade: 39,4 anos       

**Tempo médio de formado: 13,8 anos  

***Tempo médio de atuação no setor: 7,3 anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos avaliadores do grupo G2, conforme as variáveis: sexo, faixa 

etária, cargo, formação/titulação, tempo de formado, tempo de atuação no setor e função.  

Uberlândia, MG, 2017. 
 

N: 42 

Variáveis  N % 

Sexo   

F 35 83 

M 7 17 

Faixa etária (em anos)   

20 a 29 2 5 

30 a 39 18 43 

Acima de 40 22 52 

Cargo   

Técnico de enfermagem 28 67 

Auxiliar de enfermagem 14 33 

Formação/Titulação   

Técnico de enfermagem 25 60 

Biomédico mestre 1 2 

Enfermeiro especialista 8 19 

Enfermeiro 5 12 

Físico 1 2 

Gestor público 1 2 

Teólogo  1 2 

Tempo de formado (em anos)   

2 a 10   12 29 

Acima de 10 30 71 

Tempo de atuação no setor (em anos)   

0,5 a 1 2 5 

2 a 10  23 55 

Acima de 10 17 40 

Função   

Circulante de sala 25 60 

Circulante de sala e auxiliar de vídeo e anestesia 7 17 

Circulante de sala e instrumentador 5 12 

Circulante de sala e SRPA 2 5 

Instrumentador 2 5 

SRPA 1 2 

*Média de idade: 41,5 anos       

**Tempo médio de formado: 15,9 anos  

***Tempo médio de atuação no setor: 10,4 anos  

 

 

 

Observa-se que os dois grupos G1 e G2 apresentam predomínio do sexo feminino com 

80% e 83% respectivamente.  

O grupo G1 apresenta média de idade de 39,4 anos, tempo médio de formado de 13,8 

anos e tempo médio de atuação no setor de 7,3 anos. Neste mesmo grupo, 10 (100%) dos 

avaliadores são enfermeiros com titulações de mestrado (10%) e especialização (90%). Em 

relação à função, o grupo G1 foi composto por 1 (10%) gerente geral do centro cirúrgico, 7 

(70%) enfermeiro assistente/coordenador de turno,  1 (10%) gerente de enfermagem do bloco 

cirúrgico e 1 (10%) enfermeiro de sala de recuperação pós-anestésica SRPA.  
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Já o grupo G2 apresenta média de idade de 41,5 anos com tempo de formação com 

média de 15,9 anos e tempo de atuação no setor com média de 10,4 anos. Deste grupo, 28 

(67%) dos avaliadores possuem a formação de Técnico de enfermagem e 14 (33%) de auxiliar 

de enfermagem. Em relação à formação/titulação do grupo G2, dos 42 avaliadores 25 (60%) 

possuem apenas o título de Técnico de enfermagem, 1 (2%) possui mestrado, 8 (19%) são 

enfermeiros especialistas, 5 (12%) são enfermeiros, 1 (2%) têm a formação de físico, 1 (2%) é 

gestor público e 1 (2%) é teólogo.   

 Observando o tempo médio de atuação no setor, G1 (7,3 anos) e G2 (10,4 anos), é 

possível inferir que trata-se de uma equipe experiente do ponto de vista do conhecimento das 

diversas rotinas do serviço.  

 

5.2.2 Avaliação da qualidade do Software 

 

Para Pressman (2016), o foco na qualidade é a base da engenharia de software, em que 

a satisfação do cliente direciona todas as ações de desenvolvimento do sistema. 

A utilização de métodos específicos de avaliação da efetividade e eficiência de 

softwares, com foco na satisfação do usuário, tem identificado problemas de software que 

podem conduzir a ineficiências operacionais e erros na codificação de dados (HALL; 

KUSHNRUK; BORYCKI, 2011).  

No presente estudo, a avaliação da qualidade do software PAEI foi realizada por meio 

da análise de suas características e respectivas subcaracterísticas, a saber: Funcionalidade, 

Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade e Segurança. 

 

5.2.2.1 Características de funcionalidade  

 

A característica de “funcionalidade” é a capacidade que o software PAEI tem de 

fornecer as funções que satisfaçam as necessidades dos usuários, quando esse for utilizado em 

condições específicas e previamente estabelecidas (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2011).  

Para avaliação da característica de “funcionalidade” do software, foram analisadas as 

subcaracterísticas de integridade funcional, correção funcional e aptidão funcional. O valor de 

cada subcaracterística foi interpretado através da avaliação que cada grupo (G1 e G2) atribuiu 

à subcaracterística em questão (Quadro 4).    
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Quadro 4 – Percentual de aprovação da característica de funcionalidade por Enfermeiros (G1) 

e Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 

 

Para avaliação do VC de cada subcaracterística, este estudo considerou como positivo 

índice de qualidade de cada categoria com resultados igual ou superior a 70%, em 

conformidade com a NBR ISO/IEC 14598-6 (2004). A mesma norma (ISO/IEC 14598-6) 

recomenda que as respostas “não se aplica” sejam descartadas durante o cálculo do VSC e 

VC. No presente estudo, além das respostas “não se aplica”, as perguntas deixadas em branco 

também foram descartadas.   

No Quadro 4, observa-se que as subcaracterísticas “Aptidão Funcional” e “Correção 

Funcional” apresentaram 100% de aprovação nos dois grupos G1 e G2. No entanto, a 

subcaracterística de “Integridade Funcional” apresentou VSC de 98,80% no grupo G2, o que 

não impediu a obtenção de altos índices de aprovação para característica “funcionalidade”, em 

que nos dois grupos de avaliadores, obtive-se VC de 100% para Enfermeiros e VC de 99,60% 

para Técnicos/Auxilires de enfermagem. 

Em um estudo que avaliou um software com aplicação no processo de enfermagem, 

para a característica de “funcionalidade”, Silva (2015) encontrou VC de mais de 90% para 

 

 

SUBCARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE FUNCIONALIDADE 

Enfermeiros  

(G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem 

(G2) 

A 

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A  

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

In
te

g
ri

d
ad

e 

F
u

n
ci

o
n

al
 

1.1.1 O software permite a 

realização de consultas às 

rotinas de trabalho da 

enfermagem intraoperatória? 

100,00 0,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

100,00 

97,62 0,00 2,38 98,80  

 

 

 

 

 

 

99,60 

1.1.2 O software possui todas as 

funções necessárias para a 

realização de consulta às rotinas 

de trabalho? 

100,00 0,00 0,00 97,62 2,38 0,00 

C
o

rr
eç

ão
 F

u
n

ci
o
n

al
 

1.2.1 O software permite a 

realização de consulta à rotina 

de trabalho de forma correta? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

1.2.2 O software é preciso na 

execução das funções de acesso 

às rotinas de trabalho? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

1.2.3 O software é preciso nos 

resultados desejados durante o 

acesso às rotinas de trabalho? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

A
p

ti
d

ão
 

F
u

n
ci

o
n

al
 1.3.1 O software facilita a 

realização do acesso às rotinas 

de trabalho? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
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avaliadores enfermeiros. No estudo citado, para todas as subcaracterísticas de 

“funcionalidade”, os enfermeiros deram notas maiores que 90%. Outros estudos que 

utilizaram a norma ISO/IEC 25010 na avaliação da qualidade de software, direcionado para 

enfermagem, também encontraram índices maiores de 70% para característica de 

“funcionalidade” (OLIVEIRA, 2012; PEREIRA, 2011; SILVA, 2015). Tannure (2012), em 

um estudo de construção e avaliação de um software direcionado para o processo de 

enfermagem em uma unidade de terapia intensiva, também obteve bons índices de aprovação 

para a característica de “funcionalidade”. 

Na subcaracterística de “Correção Funcional” o Avaliador A5, apesar de registrar a 

nota “De acordo” para esta subcaracterística, descreveu uma oportunidade de melhoria para o 

sistema.   

 

A5 – "Os materiais em geral poderiam ser fotografados sem as embalagens 

também". 

 

Durante o desenvolvimento do software PAEI, os pesquisadores optaram por 

fotografar os insumos exatamente como esses seriam encontrados pelo profissional de 

enfermagem no momento da montagem da SO, para não se ter dificuldade em localizar o 

insumo no momento oportuno. No entanto, optou-se por inserir a oportunidade de melhoria 

supracitada no “Relatório de Avaliação do Software PAEI” (Apêndice F) para posterior 

implementação de melhorias no sistema.  

Diante da avaliação da caracacterística “funcionalidade”, os resultados positivos do 

presente estudo, denotam a satisfação do  usuário em relação às funções do software PAEI.   

 

5.2.2.2 Características de confiabilidade 

 

É a capacidade que o software tem de funcionar normalmente mantendo sua 

estabilidade e bom desempenho sob condições normais de operação ou em caso de falhas 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011). 

As subcaracterísticas analisadas para esta característica são: maturidade, tolerância a 

falhas, recuperabilidade e disponibilidade (Quadro 5).     

 

 

 



75 

 

 

Quadro 5 – Percentual de aprovação da característica de confiabilidade por Enfermeiros (G1) 

e Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 
 

 

 

SUBCARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE CONFIABILIDADE 

Enfermeiros 

 (G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem 

(G2) 

A 

 (%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A  

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

M
at

u
ri

d
ad

e 

2.1.1 O software funciona 

sem apresentar falhas? 

100,00 0,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

90,48 7,14 2,38 92,68  

 

 

 

 

 

 

 

98,17 

T
o

le
râ

n
ci

a 
a 

fa
lh

as
 2.2.1 Quando ocorrem 

falhas, o software continua 

funcionando 

adequadamente? 

20,00 0,00 80,00 100,00 11,90 0,00 88,10 100,00 

R
ec

u
p

er
ab

il
id

ad
e 

2.3.1 O software é capaz 

de recuperar dados quando 

ocorrem falhas? 

20,00 0,00 80,00 100,00 14,29 0,00 85,71 100,00 

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
e 

 

2.4.1 O software fica 

acessível para uso quando 

necessário? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 

 

De acordo com o Quadro 5, o grupo G1 avaliou a característica “confiabilidade” com 

100% em todas as suas subcaracterísticas, culminando em um VC de 100% para G1. O grupo 

G2 distribuiu, entre as subcaracterísticas, as seguintes notas: maturidade (92,68%), tolerância 

a falhas (100%), recuperabilidade (100%) e disponibilidade (100%). 

Observa-se que os 7,14% de resposta “Em desacordo” do grupo G2 para a 

subcaracterística “maturidade”, não comprometeu VSC dessa subcaracterística e nem mesmo 

o VC da característica “confiabilidade” que foi de 98,17%.  

Entre as justificativas das respostas “Em desacordo” para subcaracterística 

“maturidade” uma chamou a atenção. 
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A6 – "Computador travou uma vez". 

Com isso, o administrador do sistema avaliou o episódio e constatou que se tratou de 

um evento isolado de manutenção de rede em toda a instituição. 

Em um estudo, que analisou a percepção dos enfermeiros sobre o uso de sistemas de 

informação hospitalar, verificou que, entre outras melhorias, foi observada evolução na 

subcaracterística “confiabilidade” no processo de acesso aos dados necessários ao cuidado do 

paciente (TAKHTI; RAHMAN; ABEDINI; ABEDINI, 2012), o que denota que também se trata 

de uma característica passível de melhoria contínua. Outros estudos que utilizaram a norma 

ISO/IEC 25010 na avaliação da qualidade de software direcionado para enfermagem também 

encontraram índices maiores ou iguais a 90% para característica de “confiabilidade” 

(OLIVEIRA, 2012; PEREIRA, 2011; SILVA, 2015). 

Tendo em vista que os dois grupos de avaliadores atribuíram um VC maior que 98% 

para característica de “confiabilidade”, pode-se considerá-la aprovada. 

 

5.2.2.3 Características de usabilidade 

 

De acordo coma norma ISO/IEC 25010 (2011), “usabilidade” é a capacidade que o 

software possui de ser facilmente compreendido, apreendido, usado e atrativo ao usuário 

durante o uso das diversas funções do sistema.  

Para esta característica foram analisadas as subcarateristicas de reconhecimento de 

adequação, apreensibilidade, operabilidade, acessibilidade, proteção contra erro e Estética de 

interface de usuário (Quadro 6).     
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Quadro 6 – Percentual de aprovação da característica de usabilidade por Enfermeiros (G1) e 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 
 

 

 

SUBCARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE USABILIDADE 

Enfermeiros 

(G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem 

(G2) 

A 

 (%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A  

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

d
e 

ad
eq

u
aç

ão
 

3.1.1 É fácil executar as 

funções do software? 

 

100,00 0,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,30 

97,62 0,00 2,38 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,79 

3.1.2 O software possui 

manual de ajuda ao usuário? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

A
p

re
en

si
b

il
id

ad
e 

3.2.1 É fácil aprender a usar 

o software? 

 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

3.2.2 O software facilita o 

registro de textos do usuário 

no módulo “Observações”? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

3.2.3 Durante o registro de 

textos no módulo 

“Observações”, antes do 

usuário clicar no campo 

“Registrar”, é possível 

deletar ou alterar estes 

textos? 

100,00 0,00 0,00 92,86 0,00 7,14 

O
p

er
ab

il
id

ad
e 

3.3.1 O software possui 

propriedades que tornam 

mais fácil a realização do 

acesso às rotinas de 

trabalho? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 98,81 

3.3.2 O software fornece 

ajuda ao usuário de forma 

clara? 

100,00 0,00 0,00 97,62 2,38 0,00 

A
ce

ss
ib

il
id

ad
e
 3.4.1 O software pode ser 

utilizado por pessoas com 

deficiência? 

70,00 20,00 10,00 77,78 71,43 0,00 28,57 100,00 

P
ro

te
çã

o
 

co
n

tr
a 

er
ro

 3.5.1 Durante o registro de 

textos no módulo 

“Observações” o software 

informa erro em textos que 

contêm erros ortográficos? 

90,00 0,00 10,00 100,00 83,33 0,00 16,67 100,00 

E
st

ét
ic

a 
d

e 
in

te
rf

ac
e
 

d
e 

u
su

ár
io

 

3.6.1 A maneira em que os 

textos estão distribuídos na 

tela é agradável ao usuário? 

 

100,00 0,00 0,00 100,00 90,48 7,14 2,38 93,90 

3.6.2 As cores das telas são 

agradáveis? 

 

 

100,00 0,00 0,00 92,86 4,76 2,38 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 
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O grupo de enfermeiros G1 atribuiu as seguintes notas para “usabilidade”: 

reconhecimento de adequação (100%), apreensibilidade (100%), operabilidade (100%), 

acessibilidade (77,78%), proteção contra erro (100%) e Estética de interface de usuário 

(100%). Já o G2 apresentou VSC de 100% para reconhecimento de adequação, 100% para 

apreensibilidade, 98,81 para operabilidade, 100% para acessibilidade, 100% para proteção 

contra erro e 93,90 para Estética de interface de usuário. Os VCs foram 96,30% para G1 e 

98,79% para G2. 

Na avaliação da subcaracterística “acessibilidade” teve-se um VSC de 77,78% para 

G1 e 100% para G2. Além disso, os dois grupos, para essa subcaraterística, apresentaram 

taxas de resposta “não se aplica” (NA) de 10% (G1) e 28,57% (G2). Segue abaixo algumas 

justificativas de resposta de alguns participantes da pesquisa. 

 

E7 – "Não há modalidade de acessibilidade. Depende da deficiência". 

 

E1 – "Não temos pessoas com deficiência no setor, no entanto o software aceita 

acesso com uso de ferramentas de acessibilidade".      

 

T27 – "Depende da deficiência e da realização de alguns ajustes". 

 

A5 – "Aceita inserção de ferramentas de acessibilidade". 

 

Em relação à acessibilidade, especificamente, o software PAEI foi desenvolvido 

utilizando uma tecnologia que possui ferramentas assistivas que facilitam a inclusão digital, se 

necessário, para alguma deficiência como visual, motora e outras. No entanto, como no setor 

onde foi desenvolvido o software não se tem pessoas portadoras de deficiência, não foi 

incluído neste primeiro momento, ferramentas de acessibilidade. Isso explica o VSC de 

77,78% do grupo G1 e as taxas elevadas de “NA” para os dois grupos.  

Na subcaracterística “estética de interface de usuário”, o grupo G2, apesar de avaliar o 

VSC com 93,90%, apresentou taxas de 7,14% e 4,76% de resposta “Em desacordo” para duas 

perguntas. Segue abaixo algumas justificativas. 

 

T10 – "Os materiais na vertical ficaram de difícil visualização". 

 

T15 – "As tarjas de marcação da Planilha poderiam ser de cores mais fortes ou 

visíveis". 

 

Essas sugestões também foram incluídas no “Relatório de Avaliação do Software 

PAEI” (Apêndice F) para futuras implementações de melhorias no software.  
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Alguns autores referem que independente da evolução das tecnologias em saúde, seja 

nos equipamentos, medicamentos e, até mesmo, nos processos de trabalho, as informações 

fornecidas pelos profissionais de saúde que atuam no campo de trabalho são imprescindíveis 

para promover a “usabilidade” e melhoria contínua dos sistemas de software 

(BASSENDOWSKI et al., 2011).  

 Observa-se no Quadro 6 que a subcaracterística “acessibilidade” foi avaliada com 

índice pouco acima de 70%. No entanto, o VC da caraterística “usabilidade” apresentou índice 

acima de 96% para os dois grupos de avaliadores. Estudos desenvolvidos por Sperandio 

(2008), Tannure (2012) e Silva (2015) também demonstraram bons índices de aprovação para 

característica de “usabilidade”.  

De acordo com Silva (2015), o sucesso de um sistema é determinado pela qualidade do 

apoio que ele oferece aos seus usuários seja pela facilidade de uso, pela capacidade de desfazer 

ações indesejadas e até mesmo pela redução de erros durante a realização de suas atividades.  

Considerando os altos índices de VC para “usabilidade” no presente estudo, conclui-se 

que o software PAEI mostrou-se como bem compreendido e atrativo aos seus usuários.  

 

5.2.2.4 Características de eficiência de desempenho 

 

“Eficiência de desempenho” é a capacidade que o software possui de conservar seu 

nível de desempenho em condições pré-estabelecidas mantendo: tempo de resposta 

satisfatório; boa navegação; bom grau de armazenamento, processamento e operação 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2011). Para esta 

característica, foram avaliadas as subcaracterísticas: tempo, recursos e capacidade (Quadro 7).    
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Quadro 7 – Percentual de aprovação da característica de eficiência de desempenho por 

Enfermeiros (G1) e Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 
 

 

 

SUBCARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO 

Enfermeiros  

(G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem  

(G2) 

A 

 (%) 

D  

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A   

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

T
em

p
o

 

4.1.1 Quando o usuário aciona 

algum comando o software é 

rápido para iniciar a tarefa 

solicitada? 

90,00 10,00 0,00 95,00  

 

 

 

 

96,67 

100,00 0,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

100,00 
4.1.2 Quando o usuário aciona 

algum comando o software é 

rápido para finalizar a tarefa 

solicitada? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

R
ec

u
rs

o
s 

4.2.1 Os recursos 

disponibilizados pelo software 

são adequados? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

C
ap

ac
id

ad
e 4.3.1 O software permite uma 

boa navegação? 

100,00 0,00 0,00 95,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

4.3.2 O software é rápido? 

 

90,00 10,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 

 

Observando o Quadro 7, é possivel identificar que o grupo G2 avaliou todos os VSCs 

da caracerística “eficiência de desempenho” com nota 100% para todas as subcategorias. Por 

outro lado, o grupo G1 avaliou essa característica com as seguintes notas: “tempo” (95%), 

“recursos” (100%) e “capacidade” (95%). No entanto, o VC dos dois grupos mostrou-se 

positivo com 96,67% para G1 e 100% para G2. 

Em relação às subcaracterísticas “tempo” e “capacidade”, obteve-se entre os 

enfermeiros, duas respostas “Em desacordo”.  

 

E9 – "Percebo que demora alguns segundos". 

 

E9 – "Demora iniciar tarefa solicitada". 

 

Pensando nisso, foi incluído no “Relatório de Avaliação do Software PAEI” 

(Apêndice F) uma proposta de reavaliação futura das subcaracterísticas “tempo” e 

“capacidade”.  
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Em relação aos elevados índices de VC para essa característica neste estudo, Pereira 

(2011), em um estudo envolvendo dimensionamento informatizado de profissionais de 

enfermagem, também encontrou bons índices para “eficiência de desempenho”. 

Para Oliveira e Peres (2015), os sistemas devem portar mecanismos de “eficiência de 

desempenho” que evitem o retrabalho e propiciem o resgate de dados, permitindo que a 

enfermagem realize suas tarefas de maneira fácil, ágil e eficiente (OLIVEIRA; PERES, 2015).  

No presente estudo ficou evidente que os usuários do software PAEI o avaliaram 

como um sistema capaz de manter bom nível de desempenho. 

 

5.2.2.5 Características de compatibilidade 

 

A capacidade que o software possui de executar suas funções usando e/ou trocando 

informações com outros sistemas, enquanto compartilha o mesmo ambiente de rede, é 

definida como “compatibilidade” (ABNT, 2011).  

Para análise da característica de “compatibilidade”, foram avaliadas as 

subcaraterísticas de interoperabilidade e coexistência (Quadro 8).    

 

Quadro 8 – Percentual de aprovação da característica de compatibilidade por Enfermeiros 

(G1) e Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 
 

 

 

SUBCARATERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE COMPATIBILIDADE 

Enfermeiros 

 (G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem  

(G2) 

A  

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A 

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

In
te

ro
p

er
ab

il
id

ad
e 

5.1.1 O software permite ao 

usuário adequada interação dos 

módulos para consulta às rotinas 

de trabalho? 

100,00 0,00 0,00 84,62  

 

 

 

 

92,31 

95,24 2,38 2,38 97,96  

 

 

 

 

98,98 
5.1.2 O software permite a troca 

de informações com outros 

sistemas do hospital, o Sistema 

de Informação Hospitalar, por 

exemplo? 

10,00 20,00 70,00 19,05 0,00 80,95 

C
o

ex
is

tê
n

ci
a 

5.2.1 O software realiza suas 

funções normalmente quando 

outros sistemas estão em uso, 

minimizados na tela do 

computador? 

90,00 

 

 

 

 

 

0,00 10,00 100,00 95,24 0,00 4,76 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 
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Observa-se no Quadro 8 que, nos dois grupos, todas as subcaracterísticas foram 

avaliadas com percentual acima de 80%, sendo interoperabilidade 84,62% no G1 e 97,96% no 

G2; e coexistência 100% nos dois grupos. Com isso, obteve-se VCs de 92,31% para G1 e 

98,98% para G2. Em seu estudo, Silva (2015) também encontrou execelentes valores de VC 

para característica de “compatibilidade”. 

Na subcaracterística “interoperabilidade” G1, apresentou taxa de 20% de resposta “Em 

desacordo” quando perguntado se “O software permite a troca de informações com outros 

sistemas do hospital...” (Quadro 8). Segue abaixo alguns comentários de G1 e G2 . 

 

E7 – "Não possui". 

 

T27 – "Existe a função cirúrgica, porém não sei como fará comunicação". 

 

O software PAEI foi construído com uma tecnologia que permite a troca de 

informações com outros sistemas do hospital (SIH, por exemplo), pois os demais sistemas do 

hospital compartilham o mesmo banco de dados e permite integração com outros bancos. Para 

tanto, existe a proposta de, em um futuro próximo, o PAEI compartilhar informações com 

outros sistemas da instituição, entre eles o SIH.  

Independente da ocorrência de uma pequena taxa de respostas “Em desacordo” do 

grupo G1, os dois grupos avaliaram o software como sendo capaz de executar suas funções 

trocando informações e compartilhando o mesmo ambiente de rede com outros sistemas.  

 

5.2.2.6 Características de segurança 

 

Para a norma ISO/IEC 25010 (2011), a característica de “segurança” é a capacidade 

que o software possui de proteger seus dados e informações, impedindo o acesso a pessoas 

não autorizadas, mantendo controle total sobre o acesso a leitura, cópia ou modificação de 

dados, permitindo a identificação de usuários ou outras pessoas que por ventura tentem violar 

o sistema. 

Para a análise dessa característica, foram avaliadas as subcaraterísticas de 

confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização e autenticação (Quadro 9).    
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Quadro 9 – Percentual de aprovação da característica de segurança por Enfermeiros (G1) e 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem (G2). Uberlândia, MG, 2017 
 

 

 

SUBCARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA 

Enfermeiros  

(G1) 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem 

 (G2) 

A  

(%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

A 

 (%) 

D 

(%) 

NA 

(%) 

VSC 

(%) 

VC 

(%) 

C
o

n
fi

d
en

ci
al

id
ad

e 

6.1.1 O software dispõe de 

segurança de acesso através de 

senhas? 

100,00 0,00 0,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

97,62 0,00 2,38 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,85 

6.1.2 Quando algum usuário é 

inserido no sistema ou tem seus 

dados alterados, o software 

continua mantendo o controle 

de acesso por meio de senhas? 

80,00 0,00 20,00 97,62 0,00 2,38 

In
te

g
ri

d
ad

e 

6.2.1 O software impede acesso 

de pessoas não autorizadas? 

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 99,24 

6.2.2 O software impede a 

modificação de dados por 

pessoas não autorizadas? 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

6.2.3 O software impede que os 

textos envolvendo as rotinas de 

trabalho da enfermagem sejam 

alterados ou deletados? 

100,00 0,00 0,00 92,86 2,38 4,76 

6.2.4 O software consegue gerar 

alerta quando o espaço para 

armazenamento de registros 

atinge um limiar de ocupação a 

fim de possibilitar aos 

operadores a realização de 

medidas preventivas? 

10,00 0,00 90,00 19,05 0,00 80,95 

N
ão

 

re
p

ú
d

io
 

6.3.1 O software é capaz de 

identificar quem registrou 

algum texto no módulo 

“Observações”? 

100,00 0,00 0,00 100,00 97,62 0,00 2,38 100,00 

R
es

p
o

n
sa

- 

b
il

iz
aç

ão
  

6.4.1 Durante o acesso ao PAEI, 

o usuário tem seu nome exibido 

nas telas do software, 

permitindo a identificação das 

pessoas que o acessam? 

90,00 0,00 10,00 100,00 97,62 0,00 2,38 100,00 

A
u

te
n

ti
ca

çã
o

 

6.5.1 Quando o usuário digita 

alguma observação no módulo 

“Observações” e clica em 

“Registrar”, o software impede 

que o texto registrado seja 

alterado? 

100,00 0,00 0,00 100,00 92,86 0,00 7,14 100,00 

6.5.2 Com as devidas senhas de 

acesso, o software permite que 

alguns usuários possam ser 

incluídos, excluídos ou ter seus 

dados alterados no sistema? 

80,00 0,00 20,00 95,24 0,00 4,76 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

A: de acordo; D: em desacordo; NA: não se aplica; VSC: percentual de aprovação de cada subcaracterística;VC: 

percentual de aprovação de cada característica. 
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Para característica “segurança”, o grupo G1 atribuiu nota de 100% para todas as 

subcaracterísticas. O grupo G2, por sua vez, conferiu o que se segue: “confidencialidade” 

(100%), “integridade” (99,24%), “não repúdio” (100%), “responsabilização” (100%) e 

“autenticação” (100%), o que não impediu que a característica de “segurança” recebesse 

índices elevados de avaliação, sendo G1 (100%) e G2 (99,85%). No estudo de Silva (2015), 

também foi encontrado CV de 100% para os avaliadores enfermeiros. 

 Para o VSC de 99,24%, da subcaracterística “integridade”, o grupo G2 apresentou 

uma taxa de 2,38% de resposta “Em desacordo” quando perguntado se “O software impede 

que os textos envolvendo as rotinas de trabalho da enfermagem sejam alterados ou deletados”. 

O software PAEI foi desenvolvido para ser capaz de disponibilizar autenticação através de 

senhas protegido de alterações, de modo que somente com as devidas senhas de acesso é 

possível alterar alguma informação no sistema.  

 Ainda na subcaracterística “integridade”, os dois grupos quando perguntados se “O 

software consegue gerar alerta quando o espaço para armazenamento de registros atinge um 

limiar de ocupação a fim de possibilitar aos operadores a realização de medidas 

preventivas?”, apresentaram taxas elevadas de respostas “Não se aplica”, sendo 90% para G1 

e 80,95% para G2. Segue abaixo algumas respostas do grupo G1. 

 

E7 – "Não testado". 

 

E9 – "Desconheço". 

  

As altas taxas de “Não se Aplica” para a pergunta supracitada deve-se à ausência do 

evento relacionado. Seria necessário a ocorrência deste para que o usuário pudesse avaliá-lo. 

A ausência do evento justifica-se pelo fato da instituição, em que foi desenvolvido o software, 

disponibilizar um espaço de armazenamento suficiente para que o sistema possa crescer sua 

base de dados sem preocupação com espaço. Para Silva (2015), as avaliações de “segurança” 

de sistema são difíceis de serem realizadas, pois as falhas de sistemas não ocorrem com 

frequência. Porém, é possível verificar se o software possui ou não dispositivos de 

“segurança”.  

Castro e Miletto (2014), por sua vez, referem que frequentemente não se encontra 

sistemas 100% seguros, pois a grande maioria dos softwares apresenta falhas em algum 

momento. No presente estudo, os índices elevados de CV demonstraram que enfermeiros, 

técnicos de auxiliares de enfermagem classificaram o software PAEI de forma positiva em 

relação ao quesito “segurança”.    
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6 CONCLUSÃO 

 

A proposta do presente estudo foi desenvolver e avaliar um software que possibilite ao 

enfermeiro da unidade cirúrgica aperfeiçoar a assistência de enfermagem intraoperatória 

através do acesso eletrônico e sistemático às rotinas de trabalho de sua equipe no dia-a-dia. 

Ao considerar o desenvolvimento da enfermagem como ciência, é necessário compreender a 

importância que as Tecnologias da Informação e Comunicação representam para o 

planejamento da assistência de enfermagem favorecendo a qualidade do cuidado e 

consequente segurança do paciente. 

O percurso metodológico adotado baseou-se na teoria de desenvolvimento de sistemas 

bem como a tecnologia empregada, possibilitou a construção de um software em 

conformidade com os requisitos previamente levantados. As atividades e funções do software 

foram dispostas em seis módulos de fácil navegação, proporcionando aos enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, da unidade cirúrgica, acesso a suas rotinas relacionadas 

à enfermagem intraoperatória de forma rápida e sistemática. 

A avaliação do software, contou com a participação de dois grupos de avaliadores, G1 

(10 enfermeiros) e G2 (28 técnicos e 14 auxiliares de enfermagem). O referencial teórico 

adotado possibilitou uma avaliação satisfatória do sistema segundo as características de 

“funcionalidade”, “confiabilidade”, “usabilidade”, “eficiência de desempenho”, 

“compatibilidade” e “segurança”.  

Após a obtenção de índices elevados de aprovação, entre os avaliadores, para cada um 

desses atributos do software, conclui-se que o sistema PAEI pode ser aplicado na otimização 

do acesso às rotinas de enfermagem intraoperatória, uma vez que este permitiu concentrar 

todas as rotinas de enfermagem relacionadas à montagem, circulação e desmontagem de SO, 

em um sistema avaliado como “De acordo” por todas as categorias de avaliadores envolvidas 

nesta pesquisa. Os resultados positivos da avaliação do software refletem um distanciamento 

da enfermagem moderna dos métodos tradicionais de acesso às rotinas de trabalho, o que até 

então a mantinha distante do cuidado direto ao paciente cirúrgico. 

Além de melhorar a assistência de enfermagem intraoperatória pela acessibilidade e 

padronização de protocolos de trabalho, é importante destacar a importância do software 

PAEI no desenvolvimento de pesquisas, pois se trata de uma ferramenta que concentra uma 

quantidade expressiva de informações relacionadas a atividades específicas da enfermagem 

intraoperatória.  
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Apesar de o desenvolvimento do software ter seguido os preceitos das técnicas de 

mapeamento de processo, que preconizam a descrição das rotinas de trabalho no local em que 

estes ocorrem, o presente estudo apresenta limitações em sua fase de avaliação, em que 

apenas usuários da instituição coparticipante participaram do processo de avaliação do 

software. Acredita-se que a inclusão de avaliadores de outras instituições poderia melhorar a 

avaliação de grande parte dos módulos do sistema.  

Considerando o bom desempenho e aceitação do software PAEI no CC da instituição 

em estudo, pretende-se, em um futuro próximo, colocá-lo em uso em outras unidades 

assistenciais do hospital, entre elas Centro Obstétrico e Ambulatório de Pequena Cirurgia. 

Acredita-se que devido a semelhança da logística organizacional entre estes setores e o CC, o 

software PAEI poderá impactar, positivamente, a assistência de enfermagem durante os 

diversos procedimentos realizados nesses setores. Acresça-se, ainda, a possibilidade em 

aplicar o software PAEI também na gestão do mapa cirúrgico e controle de materiais do setor.  

Importante destacar o trabalho conjunto dos enfermeiros da unidade cirúrgica e dos 

analistas do setor de Desenvolvimento de Sistemas da instituição coparticipante. Não menos 

importante, acredita-se que o êxito desta pesquisa decorre, também, da participação ativa do 

usuário, desde a fase de mapeamento de processos de trabalho para o desenvolvimento do 

software culminando com sua participação efetiva no feedback aos desenvolvedores, durante 

o processo de avaliação do sistema.  

O aprimoramento do software PAEI deve ser um processo contínuo, pois as tecnologias 

disponíveis no ambiente cirúrgico não são imutáveis e nem mesmo seus processos de trabalho 

são inflexíveis. Com isso, faz-se necessário a constante atualização tecnológica e funcional do 

sistema por meio da atuação da equipe de desenvolvimento do sistema em conjunto com os 

enfermeiros do CC. Assim, considera-se o software PAEI como uma fonte para futuras 

pesquisas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - PRIMEIRO PROTÓTIPO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM TRANSOPERATÓRIA – PAET 

Passo 1 

 

Passo 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – INSTITUIÇÃO 

PROPONENTE 
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ANEXO C - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA INSTITUIÇÃO 

COPARTICIPANTE 

 

 

 



105 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 



109 

 

 

ANEXO D - APOIO DA GERÊNCIA DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO 

DO SOFTWARE PAEI 

 

Requisitos especificados pelo desenvolvedor e pelo usuário 

 

- Tecnologia utilizada no desenvolvimento do software:  

 A linguagem utilizada na implementação do software deverá ser Java. 

 O banco de dados deverá ser IBM DB2. 

 As Frameworks Java utilizadas deverão ser PrimeFaces. 

 O servidor de aplicação deverá ser JBoss. 

 A arquitetura deverá ser a mesma utilizada em Java. 

- O software disporá das seguintes funções: 

 O sistema deverá permitir visualizar a foto do insumo e o local onde este se encontra. 

 O sistema deverá ser capaz de permitir a visualização de informações ocultas 

presentes em células de itens por procedimento, que serão visualizadas quando o 

usuário clicar sobre ícones presentes nas células. 

 O sistema deverá permitir visualizar informações sobre a descrição detalhada das 

atividades a serem realizadas durante o procedimento em questão. 

- O software deverá conter as seguintes informações: 

 Nome dos diversos procedimentos anestésico/cirúrgicos divididos por cada 

especialidade anestésico/cirúrgica. 

 Nome dos diversos insumos utilizados no período intraoperatório;  

 Descrição detalhada de todas as atividades desenvolvidas pela enfermagem durante o 

período intraoperatório. 

 Imagens e localização dos insumos. 

 Relação dos insumos necessários para cada procedimento anestésico/cirúrgico 

divididos nas diversas especialidades anestésico/cirúrgicas. 

- O software deverá ser capaz de recuperar dados em caso de falhas. 

- O software deverá ser desenhado para fornecer entrada de dados, utilizando-se de terminal 

de fácil acesso. 

- O software deverá possuir um módulo de ajuda ao usuário. 
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- O software deverá permitir a entrada de texto livre. 

- O sistema deverá permitir a emissão de textos e relatórios de acesso dos usuários (saída). 

- O software deverá permitir seu uso por pessoas com deficiência. 

- O software deverá ser capaz de informar ao usuário a entrada de dados inválida. 

- O software deverá ter qualidade de telas satisfatória: 

 Os botões de navegação deverão funcionar adequadamente. 

 O espaço da tela deverá ser utilizado adequadamente. 

 A quantidade de informação inserida em cada tela deverá ser adequada. 

 Os conteúdos deverão ser organizados adequadamente. 

 Os menus deverão estar claros e dispostos adequadamente. 

 Os usuários deverão conseguir identificar em que página está. 

 As cores no ambiente e os contrastes entre elas deverão ser adequados. 

 Tamanho e tipo de letra deverão estar adequados. 

 Para uma melhor visualização das informações, o sistema deverá ter seus seguimentos 

diferenciados por cores. 

- O software deverá ter um tempo de resposta satisfatório: 

 Fácil acesso. 

 Fácil de ser iniciado. 

 Fácil de trocar de tela. 

 Fácil de exibir a próxima tela. 

 Fácil de exibir a tela anterior. 

 Fácil de encontrar a informação desejada. 

- O software deverá ter um tempo de execução adequado. 

- O software deverá permitir a troca de informações com outros sistemas do hospital (Sistema 

de Informações Hospitalar, por exemplo). 

- O software deverá realizar suas funções normalmente quando outros sistemas estiverem em 

uso, compartilhando a mesma rede. 

- O software deverá dispor de segurança de acesso através de senhas. 

- O software deverá permitir o gerenciamento (criação, inativação e modificação) de usuários, 

de forma a possibilitar o controle de acesso de cada usuário. 

- O software deverá impedir acesso de pessoas não autorizadas. 

- O software terá controle de acesso restrito para alteração de seus dados. 
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- Deverá permitir que as rotinas de enfermagem sejam acessadas quando necessário, sem 

perda das informações preexistentes. 

- O software deverá gerar alerta quando o espaço para armazenamento de registros atingir um 

limiar de ocupação, a fim de possibilitar aos operadores a realização de medidas preventivas. 

- O software deverá ser capaz de identificar o autor bem como data e hora do acesso. 

- O Sistema deverá cadastrar enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem (entrada). 

- O software deverá ser capaz de identificar de maneira confiável e inequívoca os usuários que 

o acessam. 

- O software deverá utilizar um método de autenticação de forma a garantir a irretratabilidade 

da autenticação realizada. 

- O software deverá permitir que todo usuário possa ser novamente autenticado no momento 

da realização de operações sensíveis, tais como registro de dados e a troca de senha. 

- O software deverá disponibilizar um espaço aberto para o usuário registrar as sugestões de 

mudanças no sistema ou considerações. 
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APÊNDICE B - ESCOPO DO SOFTWARE 

 

Programa de Assistência de Enfermagem Intraoperatória – PAEI 

 

O acesso ao software PAEI será permitido através de um ícone presente na área de trabalho 

dos terminais de computador do CC. Ao clicar no ícone de acesso, o usuário terá que informar 

seu usuário e uma senha para logar o sistema.  

 

Após logado, o sistema disponibilizará ao usuário, em sua tela inicial, os seguintes módulos: 

 

 Módulo de visualização dos diversos procedimentos anestesico/cirúrgicas com suas 

respectivas rotinas de montagem, circulação e desmontangem de sala operatória 

(qualquer alteração neste módulo será permitido apenas ao administrador do sistema);  

 Módulo de visualização dos insumos utilizados nos diversos procedimentos 

anestesico/cirúrgicos (qualquer alteração neste módulo será permitido apenas ao 

administrador do sistema);  

 Módulo de visualização dos insumos necessários a cada procedimento 

anestesico/cirúrgico dividido por especialidades  (qualquer alteração neste módulo 

será permitido apenas ao administrador do sistema);  

 Módulo com espaço aberto para o usuário registrar as sugestões de mudanças ou 

considerações sobre os textos e/ou o software propriamente dito; 

 Módulo de ajuda ao usuário (qualquer alteração neste módulo será permitido apenas 

ao administrador do sistema). 

 

OBS: o sistema disponibilizará também o “Módulo de cadastro de procedimentos e 

insumos por especialidade”, restrito apenas ao administrador do sistema. 

 

Cadastro, alteração e exclusão de usuários 

 

A ação de cadastrar, alterar ou excluir usuários será permitida apenas ao setor de Suporte de 

Informática do HC. Durante a ação de cadastro dos usuários, serão inseridos, no sistema, os 

nomes completos, os CPFs e os e-mails dos funcionários que poderão ser enfermeiros, 

técnicos ou auxiliares de enfermagem. As solicitações de inclusão, alteração ou exclusão de 
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usuários seram realizadas pelo administrador do sistema por meio de e-mail endereçado ao 

setor de Suporte de Informática do HC.  Este por sua vez cria, na da base de dados específica 

para usuários,  um nome de usuário e uma senha primária permitindo o acesso ao sistema 

PAEI. Com isso o administrador do sistema recebe um e-mail do Suporte de Informática 

informando a inclusão/auteração/exclusão do usuário, e,se necessário, é enviado também o 

nome o nome e a senha primária de usuários.  

 

Acesso do usuário aos módulos de “visualização de procedimentos”, “visualização de 

insumos” e “visualização de insumos necessários a cada procedimento” 

 

Para acessar as informações relacionadas à assistência de enfermagem, o usuário deverá logar 

o sistema, disponível na área de trabalho de terminal de fácil acesso. A primeira tela permitirá 

acesso as especialidades anestésico/cirúrgicas presentes em planilhas contendo os insumos 

necessários a cada procedimento. Ao clicar sobre uma das planilhas, o usuário terá acesso à 

descrição e quantidade de cada insumos (em coluna) necessários a cada procedimento (em 

linha) da especialidade em questão. As células de cruzamento entre linhas e colunas 

disponibilizarão as quantidades do insumo necessárias a cada procedimento. No rodapé desta 

mesma tela, existem as diversas especialidades anestésico/cirúrgicas, que poderão ser 

acessadas com apenas um click.   

 

Caso o usuário deseje pesquisar sobre o passo-a-passo a ser seguido na circulação de um 

determinado procedimento, basta ele clicar no módulo de “visualização de procedimentos” 

para visualização todas as açoes necessárias a esta atividade. 

 

Para acessar a localização e foto de algum insumo, o usuário deve clicar sobre o módulo 

específico para “visualização de insumos”, com isso ele terá acesso as informações desejadas.  

 

Acesso do usuário ao “Espaço aberto de registro de sugestões ou considerações” 

 

Para registro de observações sobre os textos e sobre oportunidades de melhorias no software, 

o usuário deverá clicar sobre um módulo específico digitando suas considerações e 

registrando-as no sistema. 

 

Acesso do usuário ao “Módulo de ajuda ao usuário” 
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Em caso de dúvida sobre a navegação, o usuário poderá clicar sobre na primeira tela o 

Módulo de ajuda ao usuário acessando o descritivo de todas as ações necessárias a uma boa 

navegação no software. 

 

Acesso do usuário aos módulos de “visualização de procedimentos”, “visualização de 

insumos”, “visualização de insumos necessários a cada procedimento” e “registro de 

sugestões ou considerações”. 

 

Após logar o sistema, o administrador terá acesso aos diversos módulos do  sistema, contuto 

esse poderá alterar informações inerentes aos insumos, procedimentos e relação de insumos 

por procedimentos. Após a inserção, alteração ou exclusão de dados em algum módulo, o 

software informará ao administrador do sistema, respectivamente, uma das mensagens: 

“dados cadastrados com sucesso”; “Dados alterados com sucesso” ou “Dados excluídos com 

sucesso”. Ao cessar o módulo de “registro de sugestões ou considerações” o administrador do 

sistema poderá, além de registrar suas sugestões, identificar os usuários que registraram 

previamente algum texto no sistema. Com isso o administrador do sistema poderá conversar 

pessoalmente com o usuário a fim de identificar com maior precisão a oportunidade de 

melhoria a ser implementado no software.  

 

O administrador do sistema terá acesso ainda ao “Módulo de cadastro de procedimentos e 

insumos por especialidade”, que possibilita a inclusão, alteração e exclusão de registro sobre 

insumos e procedimentos por especialidade.  

 

Acesso do administrador aos relatórios de acesso 

 

O sistema permite acesso restrito a administrador do sistema à emissão de textos e relatório de 

acesso dos usuários, possibilitando a identificação do autor bem como data, hora do acesso e 

máquina de onde houve o acesso. Para isso o administrador do sistema deve enviar um e-mail 

endereçado ao setor de Suporte de Informática do HC. Para emissão de textos e relatórios de 

acesso dos usuários, o sistema disponibiliza um módulo desenvolvido com a tecnologia 

JasperReports® (TIBCO Jaspersoft® Studio) versão 6.0. Após gerar os relatórios solicitados, 

o setor de Suporte de Informática envia-os ao administrador do sistema por meio de resposta 

ao e-mail de solicitação.  
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APÊNDICE C - 
i
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada Desenvolvimento e avaliação de 

um software com aplicação na assistência de enfermagem intraoperatória, sob orientação da 

pesquisadora Yolanda Dora Martinez Évora (Profa. titular da Escola de Enfermagem de Enfermagem 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo).     

 

Nesta pesquisa nós temos o objetivo de desenvolver e avaliar um software que possibilite ao 

enfermeiro planejar a assistência de enfermagem intraoperatória de forma informatizada.  

A coleta de dados será realizada pelo membro da equipe executora, enfermeiro Guilherme Silva de 

Mendonça em local, dia e horário de sua preferência. 

Na sua participação você responderá um questionário, composto por perguntas relacionadas à 

qualidade do software desenvolvido (se é fácil aprender a usar, se é rápido, se permite boa navegação, 

se a cor da tela é agradável), com duração de aproximadamente trinta minutos.  

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum gasto e nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Apesar disso, diante de eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, você tem 

assegurado o direito à indenização, conforme as leis vigentes no país. 

Os benefícios serão que os resultados da pesquisa podem contribuir para o aperfeiçoamento e otimização do 

processo de acesso às rotinas de trabalho da enfermagem intraoperatória no dia-a-dia.  Como benefícios 

indiretos aos integrantes desta pesquisa, as informações coletadas fornecerão subsídios para a 

construção de conhecimento em saúde e Enfermagem, bem como para novas pesquisas a serem 

desenvolvidas sobre essa temática. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou 

coação. 

Salientamos que em nenhum momento você será identificado, observando-se ainda que no 

instrumento de coleta de dados só consta a Idade, Formação, Titulação, Tempo de Formado e Função 

e asseguramos-lhe que serão respeitados os seus direitos de acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12, citados abaixo, tendo você: 

1º – a garantia de receber informações gerais sobre a justificativa, os objetivos e os procedimentos que 

serão utilizados na pesquisa, assim como o esclarecimento e orientação sobre qualquer dúvida 

referente a esta pesquisa; 

2º – a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e/ou deixar de participar deste 

estudo, sem que isto lhe traga penalização ou prejuízo de qualquer natureza a sua pessoa, ao doente e 

aos seus familiares; 
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3º – a garantia de manutenção do sigilo e de sua privacidade durante todas as fases da pesquisa;  

4º – a garantia de que, se houver despesas decorrentes de sua participação na pesquisa, estas serão 

garantidas por este pesquisador; a sua participação é isenta de despesas, entretanto tenha ciência de 

que não será remunerado pela participação na pesquisa; 

5º – a garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes etapas desta pesquisa é deste 

pesquisador; 

6º – a garantia de que todo o material referente à Coleta dos Dados para a construção dessa pesquisa e 

de outros estudos posteriores correlacionados ficará sob a guarda deste pesquisador, o qual poderá ser 

solicitado por você a qualquer momento; 

7º – salientamos que, durante a coleta, caso você sinta medo e/ou impaciência, que configuram 

desconforto, a coleta de dados poderá ser interrompida e agendada para outro momento, conforme seu 

interesse e disponibilidade; 

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, igualmente válidas, assinadas e 

rubricadas em todas as suas páginas, sendo uma retida com o pesquisador responsável e outra com o 

participante da pesquisa conforme o disposto pela Resolução CNS n° 466 de 2012, itens IV.3.f e 

IV.5.d. 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa, e inclusive torná-lo público em 

trabalhos científicos desde que respeitado o aqui estipulado. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

O uso das informações por mim oferecidas estão submetidas às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 

Saúde, do Ministério da Saúde. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-EERP) 

que tem a finalidade de proteger eticamente os participantes de pesquisas  
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Estou ciente que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado (a), poderei entrar em contato com o 

pesquisador Guilherme Silva de Mendonça, através do telefone (34) 3218-2387 - Av. Pará, 1720 – 

Campus Umuarama – Hospital de Clínicas de Uberlândia – Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia/MG., ou com a pesquisadora Yolanda Dora Martinez Évora, através do telefone (16) 3315-3472 

– Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP, ou 

ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, pelo telefone (16) 

3315-9197, ou pessoalmente no endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - 

Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, no horário de funcionamento do CEP (segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h). 

 

 

Uberlândia, ....... de ........de 2017 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura dos pesquisadores 

 

 

Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido.  

 

___________________________________________________ 

Participante da pesquisa 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE-PROTÓTIPO 

TESTE DE VALIDAÇÃO - ENFERMEIROS 

 

 

Nome do software: Programa de Assistência de Enfermagem Intraoperatória (PAEI)  

 

Data:_____/ _____/__________;  

 

Dados do Avaliador do software: 

 

Sexo: ________; Idade: _______; Cargo:__________________________________________ 

 

Titulação: ____________________________________; Tempo de formado: _____________ 

 

Função: ________________________; Tempo em que trabalha no Setor: ________________ 

 

VALORAÇÃO: A - De acordo/sim; D - Desacordo/não; NA - Não se aplica. 

 

PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

1.1.1 O software permite a realização de 

consultas às rotinas de trabalho da enfermagem 

intraoperatória? 

    

 

 

1.1.2 O software possui todas as funções 

necessárias para a realização de consulta às 

rotinas de trabalho? 

    

 

 

1.2.1 O software permite a realização de consulta 

à rotina de trabalho de forma correta? 

    

 

 

1.2.2 O software é preciso na execução das 

funções de acesso às rotinas de trabalho? 

    

 

 

1.2.3 O software é preciso nos resultados 

desejados durante o acesso às rotinas de 

trabalho? 

    

 

 

1.3.1 O software facilita a execução do acesso às 

rotinas de trabalho? 

    

 

 

2.1.1 O software funciona sem apresentar falhas?     
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

2.2.1 Quando ocorrem falhas, o software 

continua funcionando adequadamente? 

 

    

 

 

 

2.3.1 O software é capaz de recuperar dados 

quando ocorrem falhas? 

 

 

    

 

 

2.4.1 O software fica acessível para uso quando 

necessário? 

    

 

 

 

3.1.1 É fácil executar as funções do software?     

 

 

 

3.1.2 O software possui manual de ajuda ao 

usuário? 

    

 

 

 

3.2.1 É fácil aprender a usar o software?     

 

 

 

3.2.2 O software facilita o registro de textos do 

usuário no módulo “Observações”? 

    

 

 

 

3.2.3 Durante o registro de textos no módulo 

“Observações”, antes do usuário clicar no campo 

“Registrar”, é possível deletar ou alterar estes 

textos? 

    

3.3.1 O software possui propriedades que tornam 

mais fácil a realização do acesso às rotinas de 

trabalho? 

    

 

 

 

3.3.2 O software fornece ajuda ao usuário de 

forma clara? 

    

 

 

 

3.4.1 O software pode ser utilizado por pessoas 

com deficiência? 

    

 

 

 

3.5.1 Durante o registro de textos no módulo 

“Observações” o software informa erro em 

textos que contêm erros ortográficos? 
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

3.6.1 A maneira em que os textos estão 

distribuídos na tela é agradável ao usuário? 

    

 

 

 

3.6.2 As cores das telas são agradáveis?     

 

 

 

4.1.1 Quando o usuário aciona algum comando o 

software é rápido para iniciar a tarefa solicitada? 

    

 

 

 

4.1.2 Quando o usuário aciona algum comando o 

software é rápido para finalizar a tarefa 

solicitada? 

    

 

 

 

4.2.1 Os recursos disponibilizados pelo software 

são adequados? 

 

 

    

 

 

4.3.1 O software permite uma boa navegação?     

 

 

 

4.3.2 O software é rápido?     

 

 

 

5.1.1 O software permite ao usuário adequada 

interação dos módulos para consulta às rotinas 

de trabalho, como os módulos de “Cadastro de 

Insumos” e “Cadastro de Procedimentos”?  

    

 

 

 

 

5.1.2 O software permite a troca de informações 

com outros sistemas do hospital, o Sistema de 

Informação Hospitalar, por exemplo? 

    

 

 

 

 

5.2.1 O software realiza suas funções 

normalmente quando outros sistemas estão em 

uso, minimizados na tela do computador? 

    

 

 

 

 

6.1.1 O software dispõe de segurança de acesso 

através de senhas? 
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

6.1.2 Quando algum usuário é inserido no 

sistema ou tem seus dados alterados, o software 

continua mantendo o controle de acesso por 

meio de senhas? 

    

 

 

6.2.1 O software impede acesso de pessoas não 

autorizadas? 

    

 

 

 

6.2.2 O software impede a modificação de dados 

por pessoas não autorizadas? 

    

 

 

 

6.2.3 O software impede que os textos 

envolvendo as rotinas de trabalho da 

enfermagem sejam alteradas ou deletadas? 

    

 

 

 

6.2.4 O software consegue gerar alerta quando o 

espaço para armazenamento de registros atinge 

um limiar de ocupação a fim de possibilitar aos 

operadores a realização de medidas preventivas? 

    

6.3.1 O software é capaz de identificar quem 

registrou algum texto no módulo 

“Observações”?  

 

    

 

 

 

6.4.1 Durante o acesso ao PAEI, o usuário tem 

seu nome exibido nas telas do software, 

permitindo a identificação das pessoas que o 

acessam? 

    

6.5.1 Quando o usuário digita alguma 

observação no módulo “Observações” e clica em 

“Registrar”, o software impede que o texto 

registrado seja alterado? 

    

 

 

 

6.5.2 Com as devidas senhas de acesso, o 

software permite que alguns usuários possam ser 

incluídos, excluídos ou ter seus dados alterados 

no sistema? 

    

 

COMENTÁRIOS GERAIS:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Fonte: Questionário adaptado de Sperandio (2008). 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE-PROTÓTIPO 

TESTE DE VALIDAÇÃO – TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM 

 

 

Nome do software: Programa de Assistência de Enfermagem Intraoperatória (PAEI)  

 

Data:_____/ _____/__________;  

 

Dados do Avaliador do software: 

 

Sexo: ________; Idade: _______; Cargo__________________________________________ 

 

Titulação: ____________________________________; Tempo de formado: _____________ 

 

Função: ________________________; Tempo em que trabalha no Setor: ________________ 

 

VALORAÇÃO: A - De acordo/sim; D - Desacordo/não; NA - Não se aplica. 

 

PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

1.1.1 O software permite a realização de 

consultas às rotinas de trabalho da enfermagem 

intraoperatória? 

    

 

 

1.1.2 O software possui todas as funções 

necessárias para a realização de consulta às 

rotinas de trabalho? 

    

 

 

1.2.1 O software permite a realização de consulta 

à rotina de trabalho de forma correta? 

    

 

 

1.2.2 O software é preciso na execução das 

funções de acesso às rotinas de trabalho? 

    

 

 

1.2.3 O software é preciso nos resultados 

desejados durante o acesso às rotinas de 

trabalho? 

    

 

 

1.3.1 O software facilita a execução do acesso às 

rotinas de trabalho? 

    

 

 

2.1.1 O software funciona sem apresentar falhas?     
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

2.2.1 Quando ocorrem falhas, o software 

continua funcionando adequadamente? 

 

    

 

 

 

2.3.1 O software é capaz de recuperar dados 

quando ocorrem falhas? 

 

 

    

 

 

2.4.1 O software fica acessível para uso quando 

necessário? 

    

 

 

 

3.1.1 É fácil executar as funções do software?     

 

 

 

3.1.2 O software possui manual de ajuda ao 

usuário? 

    

 

 

 

3.2.1 É fácil aprender a usar o software?     

 

 

 

3.2.2 O software facilita o registro de textos do 

usuário no módulo “Observações”? 

    

 

 

 

3.2.3 Durante o registro de textos no módulo 

“Observações”, antes do usuário clicar no campo 

“Registrar”, é possível deletar ou alterar estes 

textos? 

    

3.3.1 O software possui propriedades que tornam 

mais fácil a realização do acesso às rotinas de 

trabalho? 

    

 

 

 

3.3.2 O software fornece ajuda ao usuário de 

forma clara? 

    

 

 

 

3.4.1 O software pode ser utilizado por pessoas 

com deficiência? 

    

 

 

 

3.5.1 Durante o registro de textos no módulo 

“Observações” o software informa erro em 

textos que contêm erros ortográficos? 
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

3.6.1 A maneira em que os textos estão 

distribuídos na tela é agradável ao usuário? 

    

 

 

 

3.6.2 As cores das telas são agradáveis?     

 

 

 

4.1.1 Quando o usuário aciona algum comando o 

software é rápido para iniciar a tarefa solicitada? 

    

 

 

 

4.1.2 Quando o usuário aciona algum comando o 

software é rápido para finalizar a tarefa 

solicitada? 

    

 

 

 

4.2.1 Os recursos disponibilizados pelo software 

são adequados? 

 

 

    

 

 

4.3.1 O software permite uma boa navegação?     

 

 

 

4.3.2 O software é rápido?     

 

 

 

5.1.1 O software permite ao usuário adequada 

interação dos módulos para consulta às rotinas 

de trabalho, como os módulos de “Cadastro de 

Insumos” e “Cadastro de Procedimentos”?  

    

 

 

 

 

5.1.2 O software permite a troca de informações 

com outros sistemas do hospital, o Sistema de 

Informação Hospitalar, por exemplo? 

    

 

 

 

 

5.2.1 O software realiza suas funções 

normalmente quando outros sistemas estão em 

uso, minimizados na tela do computador? 

    

 

 

 

 

6.1.1 O software dispõe de segurança de acesso 

através de senhas? 
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PERGUNTAS CHAVES A D NA JUSTIFIQUE 

6.1.2 Quando algum usuário é inserido no 

sistema ou tem seus dados alterados, o software 

continua mantendo o controle de acesso por 

meio de senhas? 

    

 

 

6.2.1 O software impede acesso de pessoas não 

autorizadas? 

    

 

 

 

6.2.2 O software impede a modificação de dados 

por pessoas não autorizadas? 

    

 

 

 

6.2.3 O software impede que os textos 

envolvendo as rotinas de trabalho da 

enfermagem sejam alteradas ou deletadas? 

    

 

 

 

6.2.4 O software consegue gerar alerta quando o 

espaço para armazenamento de registros atinge 

um limiar de ocupação a fim de possibilitar aos 

operadores a realização de medidas preventivas? 

    

6.3.1 O software é capaz de identificar quem 

registrou algum texto no módulo 

“Observações”?  

 

    

 

 

 

6.4.1 Durante o acesso ao PAEI, o usuário tem 

seu nome exibido nas telas do software, 

permitindo a identificação das pessoas que o 

acessam? 

    

6.5.1 Quando o usuário digita alguma 

observação no módulo “Observações” e clica em 

“Registrar”, o software impede que o texto 

registrado seja alterado? 

    

 

 

 

6.5.2 Com as devidas senhas de acesso, o 

software permite que alguns usuários possam ser 

incluídos, excluídos ou ter seus dados alterados 

no sistema? 

    

 

COMENTÁRIOS GERAIS:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Fonte: Questionário adaptado de Sperandio (2008). 
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DO SOFTWARE PAEI 
 

Características 

 

Subcaracterísticas Oportunidades de Melhorias 

1. Adequação 

Funcional 

1.1 Integridade  

Funcional 

 

 

--------------------------------- 

1.2 Correção 

 Funcional 

Disponibilizar, no módulo de “Cadastro de 

Insumos”, as fotos dos diversos insumos fora 

de suas embalagens.  

 

1.3 Aptidão Funcional --------------------------------- 

 

2. Confiabilidade 2.1 Maturidade --------------------------------- 

 

2.2 Tolerância a falhas --------------------------------- 

 

2.3 Recuperabilidade Reavaliar a “recuperabilidade” do software 

depois de um tempo maior de uso.  

 

2.4 Disponibilidade --------------------------------- 

 

3. Usabilidade 

 

3.1 Reconhecimento 

de adequação 

 

--------------------------------- 

3.2 Apreensibilidade  

--------------------------------- 

3.3 Operabilidade Verificar a possibilidade de tornar a abertura 

dos arquivos do módulo “PAEI-ajuda” mais 

rápida.  

 

3.4 Acessibilidade Programar o teste de inserção de algumas 

ferramentas de acessibilidade. 

 

3.5 Proteção contra 

erro 

 

--------------------------------- 

 

3.6 Estética de 

interface de usuário 

No módulo “Planilha”, verificar possibilidade 

de ocultar insumos que não pertençam ao 

procedimento em consulta, a fim de tornar a 

visualização de insumos mais nítida.   

 

No módulo “Planilha”, tornar a tarja de 

marcação do procedimento em consulta mais 

escura, propiciando uma melhor visualização 

da quantidade de insumos dispostos em linha.   

  

No módulo “Planilha”, verificar possibilidade 
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de ocultar insumos que não pertençam ao 

procedimento em consulta, a fim de tornar a 

visualização de insumos mais nítida.   

 

Programar a inserção de cores alternadas nas 

colunas do módulo “Planilha”, tornando a 

visualização da quantidade de insumos mais 

agradável ao usuário.  

 

4. Eficiência de 

Desempenho 

4.1 Tempo Reavaliar tempo de resposta e tempo de 

execução do software depois de um tempo 

maior de uso.  

 

4.2 Recursos ---------------------------------  

 

4.3 Capacidade Reavaliar a “capacidade” do software depois 

de um tempo maior de uso.  

 

5. Compatibilidade 5.1 Interoperabilidade Planejar a interação do software com o SIH a 

fim de facilitar o fechamento da agenda 

cirúrgica em consonância com o estoque de 

insumos de cada especialidade cirúrgica.  

 

5.2 Coexistência --------------------------------- 

 

6. Segurança 6.1 Confidencialidade --------------------------------- 

 

6.2 Integridade --------------------------------- 

6.3 Não repúdio --------------------------------- 

 

6.4 Responsabilização --------------------------------- 

6.5 Autenticação --------------------------------- 
 

Fonte: Instrumento adaptado de Oliveira (2012) 
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APÊNDICE G – TUTORIAL “PAEI AJUDA” 

 

Após acessar o  sistema, o usuário terá acesso ao tutorial “PAEI ajuda”, de modo que ao 

passar o mouse sobre o ícone “PAEI ajuda” será  possível abrir qualquer um dos textos 

contendo o passo-a-passo de navegação dos módulos do software.  

 

 

A seguir serão apresentados os textos envolvendo a navegação no software. 
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COMO ACESSAR E FECHAR O SOFTWARE 

 

1 - Clicar no ícone “PAEI”, disponível na área de trabalho dos terminais de computador do 

Centro Cirúrgico.  

 

 

 

2 - Na tela abaixo, digitar “Usuário” e “Senha”. 
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3 - Clicar em “Login” ou teclar “Enter”.  
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4 - Com isso o software estará aberto.  
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5 - Para fechar o sistema é só clicar no ícone vermelho que encontra-se à direita do nome do 

usuário. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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COMO ACESSAR A RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO SOFTWARE 

 

1 - Entre no sistema utilizando o texto “Como acessar o software”. 
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2 - Caso você deseje visualizar o passo-a-passo de um procedimento, click sobre o campo 

“Cadastro de Procedimentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

3 - O sistema abrirá uma página de procedimentos. 
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4 - Para encontrar o procedimento que você deseja consultar, digite parte ou o nome completo 

do procedimento desejado no campo “Procedimento”.  
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5 - Para visualização do texto de cada procedimento, você pode clicar no ícone disponível na 

coluna “Anotações de Registros” 
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6 - Com isso você terá acesso ao texto que descreve o passo-a-passo da circulação do 

procedimento.   

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

COMO ACESSAR A RELAÇÃO DE INSUMOS NO SOFTWARE 

 

1 - Entre no sistema utilizando o texto “Como acessar o software”. 
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2 - Caso deseje consultar os dados de algum insumo, click na opção “Cadastro de Insumos”.  
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3 - Click no ícone da coluna “Anotações de Registro” para visualizar a localização do 

material.  
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4 - Você pode ainda clicar no ícone em forma de pincel amarelo disponível na coluna “Editar 

/ Ver Anexo”. Assim você terá acesso à foto do insumo. 
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5 - Para visualizar a foto do material, click sobre o campo “Ver anexo”. 
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6 - Com isso o sistema disponibilizará a foto do insumo.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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COMO ACESSAR A PLANILHA DE PROCEDIMENTOS POR INSUMOS NO 

SOFTWARE 

 

1 - Entre no sistema utilizando o texto “Como acessar o software”. 
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2 - Caso você já esteja navegando no PAEI e queira visualizar a planilha de insumos por 

procedimentos, é só clicar em “Planilha”.  
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3 - Click sobre a especialidade que você deseja consultar. 
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4 - Na tela de procedimentos por especialidades, você poderá marcar a linha correspondente 

ao procedimento em consulta, para melhorar sua visualização. Caso você não encontre o 

procedimento que deseja consultar nesta pagina, você deverá acessar as páginas subsequentes 

disponíveis no rodapé da tela.  
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5 - Nessa mesma tela você poderá acessar as observações ocultas clicando sobre o ícone em 

forma de “lâmpada”.  
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6 - Dentro da página de cada especialidade a relação de procedimentos de vídeo encontra-se 

abaixo da primeira página de cada procedimento. Movimentando o cursor lateral da pagina, 

você visualizará duas planilhas contendo os insumos de responsabilidade do 

“CIRCULANTE” e do “FUNCIONÁRIO DO VÍDEO”.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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COMO ACESSAR O ESPAÇO LIVRE PARA REGISTRO DE OBSERVAÇÕES 

SOBRE O SOFTWARE 

 

1 - Entre no sistema utilizando o texto “Como acessar o software”. 
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3 - Click sobre o a opção “Observações”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

4 - Digite sua observação e click em “Registrar”. 
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5 - Aparecerá uma mensagem de “Registrado Cadastrado com Sucesso!”  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

 
                                                           

 

  


