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1.Apresentação 

 

1.1 A mudança de paradigma na trajetória 

profissional 

 

O termo paradigma, do grego paradeigma tem o significado de 

um modelo ou um padrão. Capra (1988), conceituou-o como a 

“totalidade de pensamento, percepções e valores que forma uma 

determinada visão que é a base do modo como uma sociedade se 

organiza”. 

À luz desta concepção considero que uma mudança de paradigma 

ocorreu no meu contexto profissional, quando no início da década de 90 

fiz um primeiro contato com a tecnologia da informação, através de uma 

visita ao Centro de Processamento de Dados (CPD) de uma indústria de 

produtos manufaturados. 

Esta empresa conjugava informática e telecomunicações e assim 

permitia que a tecnologia movimentasse rapidamente as informações, e, 

conseqüentemente incrementava os eventos que a norteavam, bem como 

a resposta das pessoas a estes. 

Esta, por sua vez, colocou-me em contato com uma nova e 

inusitada realidade, onde os computadores faziam parte da rotina dos 

profissionais, conferindo eficiência, velocidade e redução de custos nos 

processos de trabalho. 

Foi possível observar que um analista operando apenas um destes 

equipamentos que ocupava um ínfimo espaço em uma sala do CPD 

poderia monitorar atividades que ocorriam em toda extensão da fábrica. 

Estes instrumentos computacionais dirigiam apoio à 

administração desta empresa facilitando o controle de inúmeras 

operações. Consistia de um sistema integrado de informações que incluía 

desde receber on-line o peso total das matérias-primas que eram aferidas 
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pelas balanças que se localizavam no pátio externo, passando por alarmes 

visuais e sonoros que avisavam se os reservatórios encontravam-se fora 

dos seus limites ideais de capacidade, até o controle de transações 

financeiras com o comércio exterior e outros inúmeros benefícios para o 

gerenciamento de todas as unidades da fábrica. 

 Os sistemas de informação utilizados por esta empresa 

monitoravam a distância diversos tipos de serviços, racionalizando o 

tempo, pois, não necessitavam de contatos telefônicos, papéis e pessoas 

para buscar informações.  O computador gerava, manipulava e 

recuperava grandes volumes de dados e oferecia subsídios à tomada de 

decisão e garantia a qualidade dos serviços prestados. 

Este cenário contrastava com meu cotidiano profissional, onde 

informática e enfermagem eram consideradas como conceitos distantes, 

ou melhor, ainda inexistentes. 

A instituição hospitalar na qual eu estava inserida, não 

disponibilizava qualquer forma de informatização. Todas as rotinas de 

trabalho eram organizadas de forma manual, bem como o registro de 

informações sobre os pacientes, que são compartilhados por todos os 

setores do hospital. Quando se tornava necessário à comunicação entre as 

unidades de internação, farmácia, nutrição, arquivo e outros, fazíamos via 

telefone, o que gerava um congestionamento dos ramais ou 

necessitávamos alocar recursos humanos para se deslocar e fazer a 

obtenção dos dados. 

Enquanto na empresa visitada, um profissional usufruía 

amplamente de um computador para monitorar atividades realizadas 

internamente e externamente, em minha realidade de trabalho 

necessitávamos de uma equipe.  

Sob a ótica da informática, comecei a delinear em meu imaginário 

como a tecnologia poderia gerar uma revolução na esfera de ação da 

enfermagem, abrindo caminhos para a produtividade, organização e alta 
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qualidade, ocorrendo um significativo impacto nas condições de trabalho 

desta equipe e sobremaneira na assistência prestada ao paciente. 

Além de oferecer rapidez na procura, troca e processamento de 

informações, os sistemas informatizados, poderiam proporcionar ações 

de enfermagem utilizando sofisticados monitores e sistemas de alarme 

capazes de informar padrões de anormalidades, ferramentas que 

garantissem segurança no preparo e administração de medicamentos e 

outras aplicações que somadas a estas, convergiriam em benefícios 

mútuo. O paciente seria assistido com maior qualidade e segurança e a 

enfermagem não precisaria assumir papéis de simples controladores, 

ocupando seu tempo no exercício da interpretação e reflexão dos dados 

obtidos. 

 Esse rápido, mas decisivo encontro com a tecnologia 

computacional exerceu influência decisiva sobre mim, sendo o ponto de 

partida da minha busca por um novo paradigma e que tem me 

direcionado a descobrir e explorar os caminhos para a inserção da 

informática na enfermagem. 

Se eu preconizava que os enfermeiros deveriam usar a 

potencialidade dos processadores para se libertarem de atividades 

rotineiras e manuais que permeiam a nossa prática profissional, tornava-

se então necessário, que eu como profissional desta área adquirisse 

conhecimento técnico sobre a informática, para posteriormente combiná-

lo à enfermagem. Entendia que esta seria a condição indispensável que 

redundaria no planejamento e desenvolvimento de recursos tecnológicos 

que inovariam a dinâmica em nosso serviço de enfermagem. 

Para atender esse objetivo, realizei o curso universitário em 

Ciências da Computação, concluindo-o em 1999, uma década após 

graduar-me enfermeira.  

Paralelamente a esta atividade, prossegui minha carreira atuando 

como enfermeira nas áreas assistencial e de ensino e participei 

ativamente do processo de elaboração e implementação da 
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Sistematização da Assistência de Enfermagem da instituição hospitalar 

onde atuava. 

Durante o desenvolvimento do projeto, o número deficitário de 

enfermeiros em relação ao número de leitos hospitalares, ocasionava uma 

sobrecarga de tarefas e a conseqüente exigüidade de tempo para 

operacionalizarmos o processo de enfermagem garantindo a qualidade na 

assistência prestada ao paciente.  

Meus investimentos em informática mostravam que a tecnologia 

da informação não altera a forma como um trabalho é realizado e sim 

opera substituições e implementações, conferindo-lhes agilidade e 

qualidade. 

Considerando este conceito, vislumbrei a oportunidade de aplicar 

em nossa atividade hospitalar o uso da tecnologia da informação como 

forma de implementar o processo de enfermagem, no sentido de 

racionalizar o trabalho, proporcionando meios para modificar a 

assistência à medida que maximiza a qualidade do cuidar. 

Neste contexto, empreendi esforços para o desenvolvimento de 

um so para coleta de dados e prescrição de enfermagem que 

possibilitasse o registro informatizado, de forma individualizada, 

eficiente e rápida, para atender nossas necessidades no âmbito hospitalar. 

Espero que esta ferramenta proporcione mais que um registro de 

dados e que também seja um recurso estratégico para o fortalecimento do 

nosso vínculo enfermeiro-paciente e para a representação do saber da 

enfermagem na assistência dos indivíduos, posicionando os enfermeiros 

de maneira significativa no segmento de saúde. 

  A visão real dos resultados desta nova tecnologia será produzida 

durante sua aplicação ao processo de trabalho dos enfermeiros da 

instituição. 

Certamente, sua utilização desvendará para nós uma alteração na 

totalidade de pensamento, percepções e valores que formavam até então 

uma determinada visão de enfermagem, ou seja, oportunizará uma 
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mudança do paradigma da informática em enfermagem, em nosso 

cotidiano hospitalar.                
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2. Introdução 

 

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento da ciência 

realizaram modificações profundas nas diversas atividades 

desempenhadas pelo homem. Conforme Drucker (2000), o impacto dessa 

nova realidade é profundo nas soc iedades e suas políticas e na maneira 

como nos relacionamos com o mundo.   

 O setor de saúde não ficou alheio a essa transformação e acabou 

se inserindo no contexto da revolução da informação, indo muito além de 

utilizar recursos disponíveis e adaptações. Conseguiu emergir setores 

novos e inesperados como a biotecnologia, que conquistou seu espaço 

com o Projeto do Genoma Humano, decifrando códigos genéticos através 

de uma invejável infra-estrutura computacional, com a qual foi possível 

incrementar a produtividade dos seus laboratórios em até 100 vezes, nos 

últimos cinco anos, conforme Sabbatini (1999). 

A proteômica, ciência que estuda a forma e a função da proteína, 

também faz uso exaustivo do mundo da biotecnologia, com um projeto 

ousado para a construção de um supercomputador com a capacidade de 

executar um quatrilhão de operações por segundo. Quando concluído, 

será capaz de decifrar a maneira como as proteínas desdobram nas 

células humanas, significando sintetizar medicamentos eficientes com 

sua ação direcionada para os problemas mapeados pelo computador, 

abolindo o método de tentativa e erro para o tratamento de doenças. 

Os processadores também se tornaram indispensáveis na tentativa 

para desvendar o código genético dos tumores que causam determinadas 

patologias. Para isso é utilizado um computador com nada menos que 

1028 processadores paralelos, a máquina é dedicada exclusivamente ao 

processamento de informações. Com ela foi possível analisar mais de 1,2 

milhão de seqüências, conforme Vieira (2002). 
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Segundo Sigulen (1997), os equipamentos de produção de 

imagem, como a ultra-sonografia, a medicina nuclear, tomografia e 

ressonância magnética são exemplos de tecnologia que trouxeram 

impactos para a área de saúde, no momento que facilitaram os meios de 

diagnósticos. 

Percebemos que o estado da arte high tech assume uma posição 

ambiciosa no desenvolvimento da saúde, abrangendo áreas assistenciais e 

de pesquisa. Conseqüentemente, novos caminhos são abertos para a 

eficiência, alta qualidade e produtividade, gerando um impacto 

significativo nas condições de trabalho e prática de seus profissionais. 

A enfermagem como profissão, não pode ficar distante dessas 

transformações oriundas do desenvolvimento tecnológico. Explorar suas 

potencialidades, reconhecer suas possibilidades e a aquisição de 

conhecimentos específicos tornam-se recursos imprescindíveis para a 

conscientização destes profissionais frente à utilização da tecnologia 

computacional. 

O enfermeiro tem sua atividade centrada na assistência ao 

paciente. Para a qualidade dessa prática, faz-se necessário uso intenso de 

um dos seus instrumentos básicos, a comunicação. No seu cotidiano, 

constantemente o fluxo da informação segue o percurso de ser recebida, 

processada e interpretada. Após, precisa ser estrategicamente transmitida, 

para que seja implementada de acordo com as necessidades do paciente e 

finalmente, é documentada. O registro da documentação da assistência de 

enfermagem prestado ao paciente é realizado pelo enfermeiro através de 

anotações manuais que despendem tempo do profissional, que além 

destas, procede manualmente o plano de cuidados para cada um dos 

pacientes internados. 

 Não podemos deixar de mencionar que as anotações incluem 

também os cálculos do balanço hidroeletrolítico e a confecção de 

gráficos de sinais vitais, tarefas de documentação, como estas que 

aumentam o tempo dispensado por parte do enfermeiro em assistência 
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indireta ao paciente. Acrescentamos assim, a administração da 

informação, como mais uma das atividades realizadas pelo enfermeiro. 

Salientamos que as informações sobre um paciente são 

compartilhadas entre os profissionais da enfermagem que se revezam em 

turnos de trabalho durante as 24 horas e também com a equipe 

multiprofissional. Sem um sistema adequado de informações, uma 

porção significativa dos recursos é gasta para criar, armazenar e 

recuperar as informações dos pacientes. Essas ações, realizadas de forma 

trabalhosa e redundante, freqüentemente exigem muito tempo e esforço 

para documentar as informações necessárias de modo a possibilitar que 

outros profissionais as utilizem. 

É importante ressaltar que rotinas como o planejamento, 

adequação e distribuição dos recursos humanos de enfermagem, a 

administração e controle de materiais e medicamentos, a manutenção de 

equipamentos e a elaboração de planilhas financeiras da unidade de 

internação também são freqüentemente, atribuídas ao enfermeiro. 

Não obstante exista esta sobrecarga de funções deparamo-nos 

com o número deficitário de enfermeiros em relação à taxa de ocupação 

de leitos que é uma realidade em muitas instituições de saúde, verdade 

esta que colabora a potencializar o acúmulo de atribuições deste 

profissional. 

Se os enfermeiros evidenciam que as atividades administrativas 

envolvendo registros manuais e controles rotineiros acabam por diminuir 

sua visibilidade frente ao cuidado do paciente, então, faz-se necessário 

buscarmos soluções para otimizar a administração da informação e a 

desburocratização das atividades de enfermagem para obtermos 

resultados adequados para a performance do atendimento centrado no 

paciente. 

Estamos vivenciando a era da informática. Podemos observar a 

tecnologia computacional aplicada nos cuidados com a saúde, haja vista a 

presença de equipamentos eletrônicos computadorizados à cabeceira dos 
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leitos dos pacientes monitorizando e controlando a melhor condição de 

sobrevida dos mesmos. Sabemos que para os enfermeiros prestarem 

cuidado aos pacientes buscando a melhoria na qualidade e maior 

produtividade, estes devem considerar a tecnologia computacional como 

uma ferramenta que se utilizada adequadamente, resultará na otimização 

da disponibilidade dos enfermeiros para atividades assistenciais assim 

como para coordenar os processos que envolvem esta prestação de 

cuidado. 

Sem dúvida, não podemos negligenciar que estes profissionais 

desempenham vários papéis no trabalho cotidiano. Ora atuando na 

prática assistencial, exercendo atividades educacionais frente a sua 

equipe e ao paciente, ora no gerenciamento de unidades hospitalares com 

visão estratégica, conciliando seus conhecimentos técnicos científico 

com habilidades de relacionamento interpessoal e estabelecendo 

prioridades e organização. 

Vale ressaltar, no entanto, que estas atividades desenvolvidas pelo 

enfermeiro norteiam o processo de tomada de decisão quer seja com 

relação à assistência ao paciente quer seja com relação aos aspectos 

administrativos. 

Observando essa realidade, os recursos computacionais são 

desenvolvidos para incrementar a produtividade e a qualidade nas 

atividades desenvolvidas por vários profissionais. 

Cada vez mais, este posicionamento é assumido pelos 

enfermeiros como forma de agregar e analisar as informações relevantes 

para a tomada de decisão e para o desempenho eficiente de todas as suas 

funções. 

Conforme Drucker (2000), a Revolução da Informação e seu 

avanço tecnológico criou uma rotina para o que sempre foi feito. Seu 

impacto real não ocorreu na forma de informação e sim transformou em 

rotinas processos tradicionais de inúmeras áreas.  
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Segundo o exemplo do autor, o software para afinar um piano 

converte um processo que tradicionalmente levava três horas para algo 

em torno de 20 minutos. Os processos não mudaram nada. Eles foram 

transformados em rotinas, passo a passo, com uma enorme economia de 

tempo e, freqüentemente, de custos. 

Frente a este conjunto de idéias, surgiu uma indagação: Por que 

não utilizarmos um software que auxilie o enfermeiro na implementação 

do processo de enfermagem de forma eficiente e com redução no tempo 

de execução? 

Para responder a este questionamento surgiu a necessidade de 

elaborar a produção de um aplicativo que possibilitasse ao enfermeiro 

planejar a assistência de enfermagem de forma informatizada, ou seja, o 

processo não seria alterado, apenas transformado em uma rotina que 

agilizaria as atividades de coleta, registro, armazenamento, manipulação 

e recuperação de dados informativos de cada um dos pacientes sob a 

responsabilidade deste profissional. 

Cientes do desafio de buscar soluções e gerar impactos e 

mudanças na prática profissional do enfermeiro com o uso de 

computadores e seus recursos, propomos neste estudo o uso da tecnologia 

da informação como ferramenta no planejamento da assistência e 

prescrição de intervenções de enfermagem e toda sua documentação, 

possibilitando ao enfermeiro a otimização do tempo da assistência de 

enfermagem centrada no paciente e maximização da qualidade do serviço 

de enfermagem. 

A evolução da tecnologia computacional nas atividades de 

enfermagem relacionadas à assistência, à administração, ao ensino e a 

pesquisa devem trilhar uma trajetór ia ascendente, mesmo sob o olhar 

suspeito dos que acreditam que o uso do computador desumaniza e 

despersonaliza a assistência de enfermagem como abordado por Évora 

(1995) e também dos que consideram que sua utilização tornaria 

programável e previsível, a criatividade do profissional enfermeiro. 
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A questão é que a máquina, por si só, é apenas um instrumento 

com a função de organizar e administrar dados, oferecendo aos seus 

usuários velocidade, versatilidade e eficiência em qualquer área de sua 

aplicação. Quando o enfermeiro coloca em prática as competências e 

habilidades de sua formação profissional, oportunizando uma reflexão 

acerca dos seus serviços torna-se capaz de preconizar o uso do 

computador para subtrair o excesso de controles e registros manuais que 

historicamente o sobrecarregam e não para limitar o exercício de sua 

criatividade profissional.  

A utilização de uma nova tecnologia computacional para elaborar 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem e sua documentação de 

forma informatizada redundará em uma inovação no modo de gerar e 

comunicar a informação entre a equipe de enfermagem, diminuindo 

consideravelmente a distância entre administrar e cuidar. 

 Sob essa nova ótica configuraremos uma profissão centrada na 

assistência planejada, qualificada e humanizada, tornando assim, a 

enfermagem muito mais visível ao paciente e a toda equipe 

multiprofissional. 
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3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO E OBJETIVOS 

 

Atuamos em uma instituição hospitalar de filantropia com um 

número de leitos igual a 136, distribuído em clínicas: médica (76leitos), 

pediátrica (28 leitos), psiquiátrica (14leitos), terapia semi-intensiva (4 

leitos) e moléstia infecto-contagiosa (14leitos). 

Contabilizando uma média diária de 120,7 pacientes 

internados/dia, a porcentagem ocupacional é de 88,751% e o tempo 

médio de permanência por paciente internado é igual a 7,19 dias. 

A instituição também disponibiliza o Serviço de Quimioterapia 

com um número anual de 1372 aplicações e o Serviço de Pronto 

Atendimento com uma média anual de 56.285 pacientes atendidos nas 

diversas clínicas. 

O atendimento ambulatorial possui serviços especializados nas 

clínicas dermatológica, ortopédica, ginecológica e de cirurgia plástica 

que juntas geram um número anual de 4776 procedimentos de 

enfermagem na realização de curativos e retirada de pontos e uma média 

anual de 607 procedimentos cirúrgicos de pequeno porte com anestesia 

local. 

Somos uma equipe formada por um número de 10 enfermeiros 

com escala de trabalho diária elaborada para possibilitar, através do 

revezamento, a permanência de um profissional enfermeiro durante as 24 

horas. 

Os números acima apresentados demonstram as dificuldades para 

os enfermeiros desta instituição prestarem uma assistência centrada no 

paciente e otimizarem seu tempo para desenvolverem atividades diárias 

                                                 
1 X= Média diária de pacientes dias (Total de pacientes dias dividido pelo número de dias do mês) 
  Y= Média de ocupação (Média de pacientes dias do mês dividido pela capacidade do hospital0). 
  Z =Tempo médio de permanência no hospital (Total de pacientes dias dividido pelo nº  total de 
doentes  saídos). 
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essenciais como o plano de cuidados que requer observação, coleta de 

dados, planejamento, prescrição, coordenação e avaliação da assistência 

de enfermagem a todos os pacientes internados. 

Face ao exposto, reconhecemos a importância de uma ferramenta 

computacional que nos proporcione a otimização da disponibilidade dos 

enfermeiros para ações assistenciais, enquanto as burocráticas poderão 

ser subsidiadas pela informática. 

A partir dessa trajetória apresentada, verificamos a necessidade de 

buscarmos na tecnologia da informação novas formas de operacionalizar 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem e assim, incrementar o 

processo de cuidar, modificar as atividades frente à saúde e inovar. 

Atendendo a esta reflexão, propomos neste estudo: 

Ø Desenvolver um software para coleta de dados e 

prescrição de enfermagem que proporcione aos enfermeiros o registro 

informatizado de forma individualizada, eficiente e rápida. 
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4. Software 

 

4.1 Importância e o papel evolutivo 

 

O desenvolvimento de um hardware que atendesse as condições 

de diminuir o custo de processamento e armazenamento de dados 

constituiu o principal desafio durante as três primeiras décadas da era do 

computador. O crescimento na área de microeletrônica ocorrido a partir 

de 1980, proporcionou o avanço na capacidade de computação 

acompanhado de um declínio no custo. Já na década de 1990, o intuito 

era melhorar a qualidade de soluções que são implementadas pelo 

software, e essa otimização deveria ser acompanhada de uma queda no 

custo. 

Na década de 1980, um computador mainframe ocupava metros 

quadrados de espaço físico para processar e armazenar informações que 

hoje ocupam apenas um pequeno espaço em uma mesa ou maleta. Para 

Pressman (1995), o software é o elemento da computação que poderá 

usufruir e se beneficiar desse potencial. 

Com o advento dos dispositivos microeletrônicos que 

substituíram os obsoletos processadores a válvula e que processam 

milhares de instruções em um segundo foi possível melhorar 

consideravelmente o hardware. Este componente possui agora atributos 

como melhor desempenho, menor tamanho e custo diminuído, 

culminando com o surgimento de softwares estruturados em 

computadores mais sofisticados. 

Como apresentamos, o desenvolvimento do software está 

intimamente relacionado com a evolução dos sistemas 

computadorizados. 

Segundo Pressman (1995), 
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“... O contexto em que o software foi desenvolvido está 
estreitamente ligado a quase cinco décadas de evolução 
dos sistemas computadorizados. O software agora 
ultrapassou o hardware como a chave para o sucesso de 
muitos sistemas baseados em computador. Seja o 
computador usado para dirigir um negócio, controlar 
um produto ou capacitar um sistema, o software é um 
fator que diferencia...” (Pressman, 1995, p.4) 
 
 

A inteireza e a oportunidade das informações oferecidas pelos 

softwares, o projeto e a interface com o usuário, a inteligência e a função 

oferecida pelo software traduzem características que muitas vezes 

diferenciam produtos entre si.  

 

4.2 Aplicações 

 

A aplicação de um software poderá ocorrer em qualquer situação 

em que um algoritmo, ou seja, um conjunto previamente especificado de 

passos, tiver sido definido. 

O conteúdo e a determinância da informação são características 

importantes para definirmos a natureza de um aplicativo. O primeiro 

relaciona-se com o significado e a forma das informações que entram e 

saem e o segundo com a previsibilidade da ordem da informação. 

A amplitude das aplicações potenciais do software segundo 

Pressman (1995) é indicada pela diversidade de  áreas onde são utilizados 

variando do básico, que são programas escritos para apoiar outros 

programas, passando por aplicações comerciais, de uso pessoal, 

chegando às aplicações científicas e de engenharia que processam 

informações da análise da fadiga de automóveis à dinâmica orbital de 

naves espaciais recuperáreis, e da biologia molecular à manufatura 

automatizada e finalmente aos sofisticados softwares de inteligência 

artificial, cujas áreas mais ativas são os sistemas baseados em 

conhecimento e redes neurais artificiais. Uma rede neural simula a 



 16 

estrutura dos processos cerebrais levando a uma nova classe de software 

que consegue reconhecer padrões complexos e aprender com a 

“experiência passada”. 

4.3 Problemas relacionados ao software 

 

O desenvolvimento do software esbarra em problemas 

relacionados ao planejamento adequado de prazo e custo.A produtividade 

dos profissionais muitas vezes é deficitária em relação à demanda por 

serviços e a qualidade de software é freqüentemente questionável. 

Segundo Ian e Eva apud Pressman (1995), somente a partir de 1980 

surgiram perspectivas sobre confiabilidade e garantia de qualidade 

aplicada ao software.Uma outra questão que compromete o 

desenvolvimento está ligada à tarefa de manutenção, que freqüentemente 

não é vista como um critério importante para a aceitação do software. 

Pressmam (1995) afirma que os problemas relacionados ao 

desenvolvimento software ocorreram devido às suas próprias 

características e pelas falhas das pessoas que detinham a responsabilidade 

pelo seu desenvolvimento.  

O hardware é um sistema físico e conseqüentemente sofre 

desgaste dos seus componentes manufaturados, contrariamente, o 

software devido sua natureza lógica não se desgasta, porém encontramos 

falhas, que foram inseridas nas diversas etapas da sua construção e não 

foram detectadas durante os testes. Conseqüentemente a manutenção não 

é realizada com a substituição dos elementos danificados e sim com um 

dispendioso processo de correção ou modificação do projeto. 
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4.4 Desafios 

 

Segundo Pressman (1995), as duas últimas décadas contribuíram 

para a mudança na terminologia utilizada para descrever o trabalho de 

desenvolvimento do software. O termo processamento de dados era 

utilizado e compreendido dentro de um contexto mais técnico, 

atualmente, foi substituído pela expressão tecnologia da informação 

descrevendo não apenas um processamento quantitativo de dados, mas 

enfatizando extrair a informação desses dados.  

Dados são informações brutas – coleções de fatos que devem ser 

processados para ser significativos. A informação é derivada ao associar 

fatos dentro de determinado contexto. O conhecimento usa informações 

obtidas num contexto e as associa a outras obtidas num contexto 

diferente. Finalmente, a sabedoria ocorre quando princípios 

generalizados são derivados de um conhecimento díspar. 

Um dos desafios que impera frente à engenharia de software, 

segundo Pressman (1995) consiste em desenvolver sistemas que 

ultrapassem o limite do processamento de dados e sejam capazes de 

extrair informações que representem conhecimento e possam ser 

utilizadas de forma prática e gerando benefícios à comunidade. 
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5. A Enfermagem na era digital 

 

O crescimento constante no processo de globalização contribuiu 

para a modificação face ao trabalho e segundo Mandelli (1999), para a 

ascensão profissional é necessário empenho para aquisição de novos 

conhecimentos e investimento para aprimorar a própria formação. 

A necessidade vigente de ampliar espaços e adquirir novas 

responsabilidades frente ao próprio desenvolvimento profissional 

culmina com a sustentação de Gomes (1999) que os avanços da 

tecnologia da informação possibilitaram o progresso dentro das diversas 

empresas para aqueles que pensam digitalmente. Ter mentalidade digital, 

segundo a autora implica em adotar constantemente uma atitude de 

renovação. É preciso ter percepção de como as novidades que permeiam 

o nosso redor criarão impactos, futuramente. 

Gomes (1999) ainda explica que pensar digitalmente não é 

somente ter acesso às informações da rede eletrônica, é ser capaz de 

utilizar o conteúdo destas e transformá-las em um valor ou benefício. As 

barreiras criadas pela presença de hierarquia, cultura e nacionalidade são 

facilmente transpostas quando os indivíduos dão acesso a informação, 

permitindo a comunicação em todos os níveis. 

Para a autora, a tecnologia digital significa acesso a informação, 

dessa forma a mesma não é valorizada por ser um instrumento de um 

único profissional, ao contrário, sua importância ocorre quando é 

compartilhada com todos no ambiente de trabalho. 

A enfermagem utiliza como matéria prima básica para 

desenvolver seu trabalho, a informação. Segundo Évora (1995), para 

alcançarmos qualidade nas ações desempenhadas pelos enfermeiros é 

necessário que saibamos receber, processar, interpretar, transmitir, 
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implementar e documentar as informações oriundas dos pacientes, das 

equipes de enfermagem e multiprofissional. 

Faz-se necessário ao enfermeiro compreender o que a tecnologia 

da informação pode modificar no seu trabalho diário e também usufruir 

desta para criar novas oportunidades e como ocupar seu espaço frente aos 

processos de mudança 

Portanto, concluímos que as ações desenvolvidas pelo enfermeiro 

encontram-se intrinsecamente relacionadas ao processo de gerar e 

armazenar os dados obtidos junto ao paciente, o que fomenta a percepção 

da necessidade em utilizar as aplicações do computador em sua prática 

profissional. 

Uma das formas de tecnologia que beneficiaria a equipe de 

enfermagem no que fazem no seu cotidiano, isto é, assistir ao paciente, 

seria uma ferramenta computacional desenvolvida com o critério de 

priorizar e facilitar a documentação dos procedimentos realizados por 

estes profissionais, proporcionando segurança, clareza na interface, 

acessibilidade fácil e conectada com as demais fontes geradoras de 

informação sobre o paciente. Certamente todas essas ações acontecerão 

de forma a otimizar o tempo do profissional enfermeiro, para que possa 

voltar sua atenção para o paciente e não para as atividades burocráticas. 

Para assegurar que aplicações inovadoras se insiram na prática 

profissional do enfermeiro, é necessário que este participe ativamente do 

processo de informatização das instituições onde atuam. Para isto, é 

imperativo que o enfermeiro seja digital, buscando adquirir amplos 

conhecimentos e domínios na área de informática por meio de inúmeros 

recursos, que se estendem desde a atualização através de literaturas 

específicas, rede de relacionamentos até a realização de cursos afins. 

Segundo Yourdon (1990), é freqüente depararmos com pessoas 

que não apresentavam contato com o computador e atualmente verificam 

emergir a necessidade de familiarizar-se com esta máquina e também 

com a análise de sistemas. 
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Para este autor, existe grande possibilidade, dos trabalhadores das 

mais diversas áreas já tenham despendido seu tempo interagindo com a 

informática, através de um sistema aplicativo e até mesmo com um 

analista de sistemas, que esteja desenvolvendo um projeto informatizado 

que os beneficiarão. Mesmo aqueles que acreditam não estar envolvidos 

com este tipo de aplicação, indubitavelmente encontram-se equivocados. 

Os sistemas tornaram-se cada vez mais presentes na sociedade 

moderna, basta revermos que atualmente é impossível realizar uma 

transação comercial ou uma simples consulta ao saldo da conta bancária, 

sem a sua utilização. 

Conforme Gall apud Yourdon (1990), 

 

 

“Ninguém, atualmente, pode evitar o contato com 
os sistemas. Os sistemas estão em toda parte: sistemas 
grandes, sistemas pequenos, sistemas mecânicos e 
eletrônicos, e os sistemas especiais compostos por 
associações organizadas de pessoas. Como autodefesa, 
precisamos aprender a conviver com os sistemas, a 
controlá-los para que não nos controlem”. 

 
 
 

Dessa forma, concluímos que os benefícios advindos da 

tecnologia computacional serão proporcionais ao conhecimento 

adquirido e acumulados pelos usuários sobre essa questão. Conforme 

Pressman (1995), “nas atividades de análises de sistemas é importante 

que cliente e o desenvolvedor desempenhem um papel ativo”.  Enquanto 

o primeiro tenta expressar suas necessidades e expectativas sobre função 

e desempenho do software, o outro faz uma representação da informação 

dentro do projeto. 

É essencial ressaltarmos que os enfermeiros idealizam usufruir a 

velocidade, complexidade e ilimitadas aplicações que o computador e 

seus sistemas operacionais oferecem, é imprescindível a compreensão 
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que esta máquina, como qualquer uma precisa ser habilmente manejada, 

implementada, integrada ao seu ambiente, seus prazos e orçamentos 

necessitam ser planejados e monitorados e suas relações com as pessoas 

devem ser gerenciadas. Portanto, é necessário administrar esse recurso de 

maneira eficaz, para conseguirmos extrair todo o potencial que se 

esconde por trás dos bits e processadores. Caso contrário, os 

computadores podem gerar frustrações e perdas aos seus usuários. 

Torna-se necessário que os enfermeiros sejam interessados em 

fortalecer sua vida profissional, aceitando o compromisso de adquirir 

amplos conhecimento e domínio sobre os recursos oferecidos por esta 

nova tecnologia de forma contínua e obrigatória para então utilizar a 

ferramenta chamada computador de forma eficaz, de outra maneira não 

atingirão seus objetivos. 

Entretanto, os autores Adams (1986) e Évora (1995), apontam 

para o fato que os enfermeiros ainda estão assimilando o uso de 

ferramenta computacional como um aliado nas diversas faces de suas 

atividades, sejam elas, educativas, assistenciais, gerenciais e de pesquisa. 

Para Évora (1995), a inclusão do ensino relacionado a essa tecnologia 

nos cursos de graduação, seria de grande importância, pois 

proporcionaria aquisição de conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades, resultando melhor aproveitamento deste recurso para a 

enfermagem. 

De acordo com a Associação Norte-americana de Enfermagem 

(ANA, 1987), “um curriculum que não inclui o acesso à recuperação da 

informação via rede eletrônica é deficiente no preparo de enfermeiros”.  

Conforme Marin (1998), a Associação Norte-americana de 

Enfermagem reconhece a área de informática em enfermagem como uma 

especialidade e justifica a utilização de computadores através da 

definição: 
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 “Informática em enfermagem é área de 
conhecimento que diz respeito ao acesso e uso de 
dados, informação e conhecimento, para padronizar a 
documentação, melhorar a comunicação, apoiar o 
processo de tomada de decisão, desenvolver e 
disseminar novos conhecimentos, aumentar a 
qualidade, a efetividade e a eficiência do cuidado em 
saúde, fornecendo maior poder de escolha aos clientes, 
fazendo avançar a ciência da enfermagem”. 

 
 
 

Conforme discorrido, o computador poderá tornar-se um 

instrumento direcionado ao apoio da administração dos serviços de 

enfermagem e certamente revolucionará a pratica profissional, pois 

proporcionará maior tempo para as atividades de reflexão e raciocínio 

clínico, incrementando a criatividade junto à prática assistencial, na 

medida que liberta o enfermeiro de atividades como armazenar e 

documentar informações. 

Cabe ao enfermeiro, buscar inovar e implementar meios que 

permitam elevar a aquisição de conhecimento sobre esta nova tecnologia 

e instrumentalizar-se para gerar visibilidade de suas ações. 

A inserção da informática na enfermagem segundo Évora (1995), 

redundará na melhoria da racionalidade organizacional, uma vez que 

dinamizam o planejamento das ações do enfermeiro, disponibilizando 

meios para aplicar seu conhecimento técnico-científico na assistência de 

enfermagem em detrimento de atividades administrativas, atingindo 

assim, o principal propósito desta profissão. 
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6. Informática e a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

Segundo Lopes (1995), a utilização da palavra e seu registro no 

meio da assistência hospitalar são indubitavelmente uma conquista da 

enfermagem. 

Para a autora, a documentação do cuidado (histórico, prescrição, 

evolução de enfermagem) ou o surgir da enfermagem no prontuário 

“médico”, escrevendo sobre a evolução do paciente e acrescentando itens 

à prescrição antes somente médica, é recente. 

A elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem é 

um dos meios que o enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos 

técnico-científicos e humanos na assistência ao paciente e caracterizar 

sua prática profissional, colaborando na definição do seu papel. As 

atividades de competência e as funções da enfermagem têm ficado cada 

vez mais definidas pelos órgãos oficiais de legislação da profissão. Hoje 

percebemos a ênfase que se tem dado, por parte dos enfermeiros, à 

importância na documentação e registro do plano de cuidados de saúde 

de sua clientela, inclusive exigido pela Lei do Exercício Profissional – 

Documentos Básicos de Enfermagem: COREN-SP (COFEN, 1997). 

Assim sendo, precisamos encontrar caminhos para desvincular as 

atividades de enfermagem de tarefas burocráticas alheias às suas 

atividades específicas e assegurar o exercício profissional centrado na 

assistência ao paciente.  

 O enfermeiro consome grande parte de seu tempo quando realiza, 

manualmente, o plano de cuidado para cada um dos pacientes sob sua 

responsabilidade. Essa prática torna -se dificultada quando nas 

instituições hospitalares o número desse profissional é deficitário em 

relação à taxa de ocupação de leitos. Os enfermeiros deparam-se assim, 

com o complexo desafio de administrar seu tempo para que todas as suas 
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tarefas sejam realizadas integralmente e com qualidade na prestação de 

assistênc ia ao paciente. 

 

Concordamos com Filho et al (1997), quando apresentam: 

 

 

 “... a prescrição de enfermagem computadorizada 
como uma forma de gerar mudanças nas relações da 
equipe de enfermagem e multiprofissionais e 
favorecendo que o saber e o fazer da enfermagem 
profissional, sejam expressos de forma escrita. 
Apresentando-se como instrumento de reaproximação 
do enfermeiro ao paciente, por meio do levantamento e 
priorização dos problemas, elaboração e seleção de 
intervenções que farão parte da prescrição de  
enfermagem, assegurando uma assistência planejada e 
humanizada, conduzindo impactos na prática 
assistencial do enfermeiro, repercutindo nas maneiras 
de administrar a assistir o paciente...” (Filho, 1997, p. 
63-69). 

 

 

A prescrição de enfermagem serve para nortear as atividades de 

enfermagem, como forma de atender às necessidades de saúde do 

paciente, além de constituir em orientador para a documentação das 

anotações do enfermeiro. 

Como se constitui instrumento para a direção do cuidado com o 

paciente, ele deve apresentar informações atuais. Portanto é primordial 

que os conteúdos da prescrição de enfermagem sejam freqüentemente 

atualizados 

À medida que a tecnologia da informação torna-se mais difundida 

no atendimento à saúde, o enfermeiro aumentará seu acesso e uso do 

computador para o planejamento da assistência, proporcionando maior 

rapidez na elaboração da prescrição de enfermagem. Uma vez que seja 

informatizada pode aumentar o potencial para uma documentação precisa 
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e completa, oportunizando o enfermeiro a registrar o resultado da 

intervenção e contribuindo para uma revisão freqüente da mesma, ou 

seja, sua modificação, quando necessária e/ou desejável. 
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7. O Processo de Enfermagem e as Intervenções de Enfermagem 

 

Observando a realidade presente, idealizamos um software 

protótipo para a prescrição de enfermagem informatizada e nos 

alicerçamos no Processo de Enfermagem de Horta (1979), nas 

intervenções de enfermagem descritas por Carpenito (1997) e também 

nas prescrições de enfermagem elaboradas por enfermeiros que atuavam 

na Unidade de Terapia Semi-intensiva do Hospital Escola Emílio Carlos, 

nos anos de 1997 a 2001. 

 

 

   7.1 Processo de Enfermagem 

 

A expressão “processo de enfermagem” foi empregada pela 

primeira vez por Ida Orlando (1978), para explicar o cuidado de 

enfermagem. Para a autora o termo se dividia em três componentes: o 

comportamento do paciente, a reação do enfermeiro e na ação que seria 

gerada pelo mesmo. 

Horta (1979, p.35) descreveu o processo de enfermagem como a 

dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando a 

assistência ao ser humano. 

Na sua concepção, o processo de enfermagem é constituído de 

seis fases ou passos, que se caracterizam na forma de inter-

relacionamento e dinamismo do conjunto. 

A inter-relação e a importância destas fases no processo foi 

representada graficamente pela autora, através da figura de um hexágono, 

onde centralizou o indivíduo, a família e a comunidade e representou nas 

suas faces, os vetores bi-orientados, expressando assim a reiteração 

eventual de procedimentos. 
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Figura 1: Processo de Enfermagem segundo Horta (1979 p. 35). 

 

 

O modelo proposto por Horta (1979), compreende seis etapas 

sistematizadas, auxiliando o enfermeiro no planejamento da assistência a 

ser prestada ao paciente, seja ele um indivíduo, família ou comunidade. 

Para Dalri (2000), o profissional de enfermagem que utiliza a 

assistência de enfermagem de forma sistematizada, sob o contexto de um 

referencial teórico de enfermagem, estará habilitado a fomentar 

conhecimentos teórico e prático,  alicerçando relações de trabalho 

concretas.  

Assim, segundo a autora, o enfermeiro precisa estabelecer 

conhecimento com as fases do processo de enfermagem, refletir e adaptar 

à sua realidade a clientela e, também, incorporar os conceitos propostos 

pelo modelo, a fim de alcançar o objetivo idealizado. 

No âmbito hospitalar, conforme Dalri (2000), quando o 

enfermeiro delimita seu exercício profissional na assistência, à luz de um 

modelo conceitual, posiciona-se com uma pessoa essencial para 
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promover o cuidado e o restabelecimento do paciente. A atitude desse 

enfermeiro na sua avaliação clínica, na orientação e condução de sua 

equipe e suas ações administrativas, assistenc iais, educativas e de 

pesquisa ficam melhor asseguradas e fundamentadas, tendo autonomia 

em suas ações. 

Horta (1979, p. 35-36), descreve que a primeira fase do processo 

de enfermagem é o histórico de enfermagem: roteiro sistematizado para o 

levantamento de dados (significativos para o enfermeiro) do ser humano 

que tornam possível a identificação de seus problemas. Para a autora, 

estes dados, convenientemente analisados e avaliados, levam ao segundo 

passo, o diagnóstico de enfermagem: a identificação das necessidades do 

ser humano que precisa de atendimento e a determinação pela enfermeira 

do grau de dependência deste atendimento em natureza e em extensão. 

A próxima fase será o plano assistencial: a determinação global 

da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante do 

diagnóstico estabelecido. 

 Este plano assistencial é sistematizado em termos do conceito de 

assistir em enfermagem, isto é, encaminhamentos, supervisão 

(observação e controle), orientação, ajuda e execução de cuidados 

(fazer). Determinado o plano assistencial, teremos a quarta fase, que 

consiste na prescrição de enfermagem: implementação do plano 

assistencial pelo roteiro diário (ou período aprazado) que coordena a ação 

da equipe de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao 

atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano. 

O plano de cuidados é avaliado sempre, fornecendo os dados 

necessários para a quinta fase: evolução de enfermagem. 

Evolução de enfermagem: relato diário (ou aprazado) das 

mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano, enquanto estiver sob 

assistência profissional. Pela evolução é possível avaliar a resposta do ser 

humano à assistência de enfermagem implementada. 
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O estudo analítico e avaliação das fases anteriores completa o 

hexágono com a sexta fase: Prognóstico de enfermagem: estimativa da 

capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas 

alteradas após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados 

fornecidos pela evolução de enfermagem. 

Conforme Horta (1979), dadas as características já citadas do 

processo de enfermagem, é possível corrigir erros em qualquer uma das 

fases e também a previsão simultânea de todas as fases. Assim é que ao 

fazermos o diagnóstico e mesmo na própria coleta de dados, já teremos 

uma idéia do prognóstico. 

Nesse processo de enfermagem Horta (1979, p.36) também 

introduziu e definiu termos como: 

Assistência de enfermagem que é considerado pela autora como a 

aplicação pela (o) enfermeira (o) do processo de enfermagem para prestar 

o conjunto de cuidados e medidas que visam atender as necessidades 

básicas do ser humano. 

A autora também elaborou o significado para Cuidado de 

enfermagem como sendo a ação planejada, deliberada ou automática da 

(o) enfermeira (o), resultante de sua percepção, observação e análise do 

comportamento, situação ou condição do ser humano. 

 

7.2 Intervenções de Enfermagem 

 

Há décadas atrás, alguns autores já haviam mencionado a 

importância das intervenções de enfermagem e do campo de 

conhecimento indispensável ao profissional para sua aplicação. 

A enfermagem deve identificar seu campo de domínio exclusivo e 

responsabilizar-se por ele. O planejamento do cuidado prestado ao 

paciente é o mecanismo para demonstrar essa responsabilidade. 
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A preocupação com a responsabilidade do enfermeiro em elaborar 

e implementar a prescrição da assistência de enfermagem tornou-se 

obrigatoriedade, a partir de 21 de janeiro de 2000 em todo o estado de 

São Paulo, de acordo com o determinado pela Decisão DIR/SP-008/99 

Revista COREN-SP (2002). 

Horta (1979), definiu as intervenções de enfermagem como uma 

implementação do plano assistencial pelo roteiro diário (ou período 

aprazado) que coordena a ação da equipe de enfermagem na execução 

dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades básicas e 

específicas do ser humano. A autora também conceituou e enumerou os 

instrumentos básicos relevantes para que o enfermeiro implemente as 

intervenções de enfermagem, bem como todo o processo de enfermagem: 

observação, comunicação, aplicação do método científico, destreza 

manual, planejamento, avaliação, criatividade, trabalho em equipe e 

utilização dos recursos da comunidade. 

Carpenito (1997), reconhece que para a execução das 

intervenções de enfermagem algumas habilidades e conhecimentos são 

inerentes ao enfermeiro, tais como: realizar a atividade para o cliente ou 

auxiliá-lo, realizar o levantamento das necessidades do paciente para 

identificar novos problemas ou monitorar o estado dos existentes, 

auxiliar o cliente a obter novos conhecimentos em relação à sua própria 

saúde, auxiliar o cliente a tomar decisões sobre o autocuidado, consultar 

outros profissionais da área da saúde para adquirir informações novas e 

apropriadas, proporcionar ações terapêuticas específicas para eliminar, 

reduzir ou resolver os problemas de saúde, auxiliar o cliente a realizar as 

atividades por si mesmo e a identificar os riscos ou os problemas e a 

explorar as soluções disponíveis. 

Carpenito (1997) reconhece a importância do enfermeiro propagar 

e avaliar esses atributos face sua equipe, sendo que em determinadas 

circunstâncias o mesmo elabora as intervenções, porém não as 

implementa. 
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Assim sendo, torna-se imprescindível aos enfermeiros  

desenvolver a liderança e a comunicação para com a sua equipe de 

trabalho, assegurando assim, expressar suas habilidades de delegar, 

avaliar e intervir quando necessário. 
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8. A Elaboração e a Implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem na Unidade de Terapia Semi-

intensiva 

  

Sabemos que a Sistematização da Assistência de Enfermagem é o 

caminho para a efetivação da enfermagem, não apenas como a arte de 

curar, mas da enfermagem como ciência aplicando um saber técnico e 

uma metodologia própria. 

Em nosso cotidiano hospitalar, considerávamos que a 

instrumentalização necessária para o enfermeiro desenvolver a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem deveria estar pautada na 

assistência global ao paciente e no conhecimento científico pertinente 

para a realização destas ações. 

Decidimos dar início a um grupo de estudos visando estabelecer a 

aplicação do processo de enfermagem na instituição que atuávamos e 

também para obtermos o envolvimento de todos os profissionais 

enfermeiros no processo com o objetivo de operacionalizá-lo, 

acreditando que as soluções resultam do conjunto das idé ias que 

permeiam o grupo. 

Estávamos conscientes que o número deficitário de enfermeiros 

face ao número de leitos em nossa realidade hospitalar era um constante 

desafio e exigiria maior comprometimento e empenho da equipe de 

enfermeiros para a implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. 

Após diversos encontros, optamos, então, por trabalhar com o 

Processo de Enfermagem segundo Wanda Horta (Horta, 1979) e 

determinamos em priorizar a elaboração da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem aos pacientes internados na Unidade de 

Terapia Semi-Intensiva para assegurarmos uma assistência melhor 

qualificada aos pacientes que requerem cuidados de maior complexidade.  
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Primeiramente, desenvolvemos um impresso próprio, no qual o 

enfermeiro registrava manualmente e de forma dissertativa os dados de 

identificação do paciente, a formulação dos problemas identificados e 

finalizava com a documentação do plano de intervenções de 

enfermagem, sob a forma de prescrição de enfermagem. Dessa maneira o 

enfermeiro documentava as informações sobre as necessidades do 

paciente e as ações para a resolução dos problemas e as compartilhava 

com os demais membros da equipe de enfermagem e com a equipe 

multiprofissional. 

Como para esses enfermeiros a preocupação com a otimização do 

tempo e qualidade no serviço de enfermagem era uma constante, foram 

realizados alguns estudos neste sentido. Constatamos que o enfermeiro 

utilizava dez minutos diários para efetuar o preenchimento manual da 

sistematização de enfermagem de cada paciente internado na unidade de 

terapia semi-intensiva. Considerando os quatro leitos, detectamos que 

eram despendidos quarenta minutos diários do tempo de enfermagem na 

elaboração da sistematização de enfermagem, ressaltando que a alta 

rotatividade nos leitos de terapia semi-intensiva pode acrescer um 

aumento neste tempo, uma vez que a cada admissão de paciente é 

necessário elaborar uma nova sistematização. 

Diante do exposto, o enfermeiro tinha comprometido, diariamente 

pelo menos quarenta minutos do seu tempo com registros manuais, 

limitando sua disponibilidade de atendimento ao paciente além de 

dificultar o melhor conhecimento da atuação de sua equipe e o controle 

do funcionamento do serviço, elementos necessários à conquista e 

manutenção de seu espaço profissional. 

Desta forma, concluímos que precisávamos investir em uma 

solução para a economia de tempo no preenchimento das fases do 

processo de enfermagem. 
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Para atender esse propósito, elaboramos um novo instrumento 

para a Sistematização da Assistência de Enfermagem que foi 

desenvolvido em duas etapas. 

Primeira Etapa: Elaboramos um instrumento fundamentado no 

quadro clínico de pacientes internados na unidade em estudo. Para tal, 

buscamos suporte teórico em literatura específica (Porto, 1996; Delp, 

1986; Dalri, 2000) e construímos uma base de dados sobre sinais e 

sintomas, ordenados em forma alfabética e agrupados de acordo com os 

sistemas do corpo humano. O formato foi desenvolvido de forma que o 

enfermeiro durante a utilização do instrumento, não precise escrever, mas 

sim sublinhar no impresso os sinais e sintomas detectados e somente 

acrescentar de forma escrita as informações que não constam da base de 

dados. 

Segunda Etapa: Constituiu-se na elaboração de um instrumento 

para a prescrição de enfermagem, buscando diminuir o tempo do 

enfermeiro com registros manuais, garantindo a promoção da assistência 

de enfermagem individualizada e com qualidade. Esse instrumento foi 

elaborado segundo o Material Instrucional para as Intervenções de 

Enfermagem alicerçada em Carpenito (1997) e respeitando a hierarquia 

das necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais de 

acordo com a classificação de necessidades adotada por Horta (1979). 

Utilizando este embasamento teórico associado aos registros de 

prescrições de enfermagem que já vinham sendo realizados pelos 

enfermeiros da unidade, obtivemos uma base de prescrições de 

enfermagem organizadas em um impresso, na forma de lista de múltipla 

escolha (checklist). O instrumento também prevê um campo para o 

enfermeiro prescrever outras ações específicas. Quanto à evolução de 

enfermagem, consideramos que a forma escrita seria, ainda, a condição 

mais apropriada para expressar as condições do paciente frente aos 

objetivos propostos na prescrição de enfermagem. 

Após a implementação do instrumento na unidade de terapia 
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semi-intensiva, concluímos junto aos enfermeiros envolvidos que as 

vantagens deste modelo desenvolvido foram relacionadas à rapidez e 

praticidade, uma vez que constatamos a redução de 50% no tempo de 

elaboração do processo de enfermagem. Além de ser de fácil utilização e 

garantir a elaboração do Processo de Enfermagem dentro do binômio 

qualidade versus redução no tempo de registro.  

Entendemos que há uma etapa que precisa ser desenvolvida na 

aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na referida 

unidade em estudo, o diagnóstico, que consiste na fase de identificação e 

avaliação das necessidades básicas alteradas e assim, determinar as 

intervenções de enfermagem, tornando a assistência efetiva e resolutiva. 

Enquanto nos instrumentalizamos para a posterior implementação 

do diagnóstico de enfermagem, aplicamos o Processo de Enfermagem 

utilizando primeiramente o levantamento de problemas. Este consiste na 

coleta sistemática de dados significativos utilizando a anamnese e exame 

físico de enfermagem. Levam à identificação dos atuais ou potenciais 

problemas de saúde que direta ou indiretamente possam comprometer os 

pacientes envolvidos no processo, constituindo-se assim, uma base de 

problemas identificados para cada paciente. A partir destes, o enfermeiro 

utiliza a descrição dos dados colhidos, sua percepção e o conhecimento 

clínico associados ao seu conhecimento técnico adquirido. Frente a esta 

lista de problemas faz a análise e a interpretação, que determinará quais 

intervenções necessitam ser priorizadas e realizadas para o atendimento 

das necessidades dos pacientes. 
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9. O desenvolvimento do software para a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem 

 

Considerando nosso objetivo de facilitar as atividades do 

enfermeiro, no sentido de promover uma documentação do processo de 

enfermagem de forma apropriada e trazendo como benefícios a redução 

do tempo e sua conseqüente aproximação do paciente, buscamos 

formular o uso do computador como estratégia para realizarmos a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, promovendo o início da 

informatização das ações de enfermagem em nosso cotidiano hospitalar. 

O desafio é desenvolver um software que corresponda às 

necessidades específicas da equipe de enfermagem e atenda a expectativa 

de reduzir o tempo dispendido no registro das atividades de assistência ao 

paciente. 

Conforme Pressman (1995), o processo de desenvolvimento de 

software compreende um conjunto de etapas que envolvem métodos, 

ferramentas e os procedimentos. Estas fornecerão ao desenvolvedor uma 

base para a construção do software com alta qualidade e os meios de 

controle durante todo o processo. 

Os métodos demonstram os detalhes de “como fazer” o software e 

incluem: planejamento e estimativa do projeto, análise de requisitos, 

projeto da estrutura de dados, arquitetura de programa e algoritmo de 

processamento, codificação, teste e manutenção. 

As ferramentas oferecem apoio automatizado ou semi-

automatizado aos métodos, e devem ser integradas, ou seja, uma 

informação criada por uma ferramenta pode ser usada por outra, 

proporcionando um suporte ao desenvolvimento do software. 

Já os procedimentos, constituem a ligação entre os métodos e as 

ferramentas. Definem a seqüência da aplicação dos métodos, os produtos 
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que serão entregues e os controles para garantir a qualidade e coordenar 

as mudanças do software. 

O conjunto de etapas relacionando métodos, ferramentas e 

procedimentos é chamado de ciclo de vida do software. Diferentes tipos 

de ciclo encontram-se a disposição do desenvolvedor visando 

proporcionar soluções práticas para a construção e também com a função 

de melhorar a qualidade do software. 

 Embora existam diversos ciclos de vida, não podemos afirmar 

que há uma abordagem melhor, cada qual envolve uma seqüência própria 

de fases, assim como apresentam suas finalidades, potencialidades e 

limitações. Sua escolha é realizada embasando-se na natureza do projeto 

e da aplicação, nos métodos e nas ferramentas que serão utilizados e nos 

controles e produtos que precisam ser entregues. 

Apresentaremos a seguir, os ciclos de vida mais discutidos 

atualmente. Eles são conhecidos como: ciclo de vida clássico, 

prototipação, modelo espiral e técnicas de quarta geração. 

O ciclo de vida clássico confere etapas seqüenciais para o 

desenvolvimento, iniciando ao nível de sistemas e se estendendo pela 

análise, projeto, codificação, teste e manutenção. 

A prototipação se difere da etapa acima descrita, uma vez que 

propicia ao desenvolvedor criar um modelo de software que 

posteriormente será avaliado pelo cliente e após essa fase será 

implementado. Esta fase tem seu início na coleta e refinamento dos 

requisitos e avança para o projeto rápido, construção, avaliação pelo 

cliente, refinamento quando ocorre uma remodelação do projeto, 

satisfazendo melhor as necessidades do cliente e finalmente a engenharia 

do produto. 

No modelo espiral temos as melhores características do ciclo de 

vida clássico e prototipação, acrescentando-se uma nova etapa, ainda não 

existente nestes, que é a análise de riscos. Esta pode ser representada por 

quatro atividades: planejamento, análise de riscos, engenharia do produto 
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e avaliação pelo cliente. Após cada uma destas etapas, os riscos são 

identificados e analisados. Caso a análise de riscos demonstre incertezas, 

poderá ser utilizado o protótipo na fase de engenharia, auxiliando cliente 

e desenvolvedor a especificar e refinar de maneira mais adequada os 

requisitos. 

Nas técnicas de quarta geração, o desenvolvedor utiliza um vasto 

conjunto de ferramentas que possibilitará especificação das 

características do software em um nível elevado. Exemplificando, uma 

ferramenta pode gerar o código fonte automaticamente, conforme tenha 

sido delimitado. Como resultado temos um programa sendo elaborado 

mais rapidamente, quanto maior for o nível de especificação do software 

a uma máquina. 

Após realizar uma exaustiva reflexão sobre os ciclos de vida e 

também sobre os problemas e questões associados à documentação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, decidimos que o conceito 

de prototipação representaria a melhor abordagem para a construção do 

software, uma vez que nosso propósito não era desenvolver um sistema 

definitivo e sim demonstrar a implementação de um modelo que pudesse 

ser estendido e refinado gradativamente à medida que cliente e 

desenvolvedor ampliassem os seus domínios sobre o sistema. 

Acresça-se também a forma peculiar de produção. Inicialmente, 

participaria do processo de elaboração um único enfermeiro com 

formação em análises de sistemas, possibilitando-o atuar com cliente e 

desenvolvedor durante os eventos de análise de requisitos e avaliação. 

É importante enfatizarmos que este último segmento é uma 

atividade complexa e para tanto, novos enfermeiros somariam-se ao 

processo desempenhando o papel de clientes e contribuindo na avaliação 

do produto. 

Consideramos este fato significativo para investirmos na 

construção do protótipo. Este possibilitaria aos enfermeiros examinar 

uma representação implementada dos requisitos do sistema 
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compreendendo o seu funcionamento global. Também oportunizaríamos 

a interação ativa dos testes de aplicação, obtendo uma visão ampla e real 

das funções do que poderiam ter com um modelo expresso manualmente 

em papel. 

  Desta forma, esses profissionais exerceriam funções chaves na 

identificação de deficiências e problemas no presente sistema e 

sugeririam modificações que fizessem com que o produto futuro 

atendesse melhor as necessidades reais dos enfermeiros face a 

sistematização da assistência. 

Uma vez decidido o ciclo de vida de prototipação, prosseguimos 

o processo de elaboração através das fases de: definição, 

desenvolvimento e manutenção.  

 Para Pressman (1995), essas fases se fazem presentes, em 

qualquer elaboração de software, independente do ciclo de vida adotado, 

da área de aplicação, tamanho do projeto e sua complexidade. 

A fase de definição concentra-se em o quê. Serão identificadas as 

informações que serão processadas, a função e o desempenho do 

programa, as interfaces que deverão ser apresentadas, bem como, suas 

restrições e os critérios de validação para que haja êxito no final do 

projeto. 

O como é focalizado na fase de desenvolvimento. Ou seja, serão 

estruturadas: a entrada de dados e a arquitetura do projeto. Os detalhes 

procedimentais para a implementação e a tradução para a linguagem de  

programação também ocorrerão aqui, e ao término teremos a aplicação 

dos testes necessários. 

As mudanças que estão associadas à correção de erros, adaptações 

pertinentes à evolução do programa e alterações produzidas pelas 

exigências do cliente serão atendidas na fase de manutenção , que 

ocorrerá em uma abordagem de estudo posterior. 
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9.1  A fase de definição 

 

As atividades concernentes à fase de definição ocorreram em três 

etapas específicas, denominadas: planejamento, análise e definição dos 

requisitos e revisão. 

 

 

9.1.1 Planejamento 

 

A etapa inicial desta fase consiste no planejamento, onde serão 

definidos as funções do software, o estabelecimento dos recursos 

necessários a sua elaboração e definição das estimativas de prazo e custo. 

A primeira ação desenvolvida durante a etapa de planejamento foi 

estabelecer uma visão holística do software, através da identificação das 

funções primárias que este deveria realizar. 

Delimitadas as especificações do sistema, o passo seqüencial foi 

estabelecer as estimativas de: recursos humanos, hardware/software e 

também um cronograma para a construção do protótipo.  

Através de uma análise do escopo do software, concluímos a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar empreendendo esforços para 

a elaboração do sistema. 

Portanto, foram envolvidos no processo três profissionais, um 

enfermeiro com formação em análise de sistemas, um analista de sistema 

e um programador. 

Reiteramos que a participação de um enfermeiro com formação 

em análise de sistemas estimulou a tarefa de cliente e desenvolvedor 

trabalharem para identificar o problema e propor elementos de solução 

para o software, porém não consideramos condição essencial. 

Porém, afirmamos que a chave para o sucesso do 

desenvolvimento do software para a sistematização da assistênc ia de 
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enfermagem foi a participação ativa do profissional enfermeiro em cada 

estágio do desenvolvimento deste recurso computacional, assegurando 

que suas determinações refletissem as necessidades e a direções da 

prática de enfermagem,  corroborando para a elaboração do fluxo de 

informação e o melhor aproveitamento e otimização deste recurso. 

Sob este enfoque, estipulamos que o enfermeiro atuaria como 

cliente e formularia as especificações do software, as interfaces com o 

usuário, assim como  a revisão da literatura especifica de enfermagem. 

Ao analista caberia compreender os conceitos, reorganizá -los em 

divisões lógicas e aplicar elementos de hardware e/ou software aos 

elementos do cliente e implementar a arquitetura de entrada e saída de 

dados, restrições do sistema e a definição da linguagem. 

E finalmente para efetuar a representação dos dados traduzidos na 

linguagem definida pelo analista, teríamos a atuação do programador. 

Podemos acrescentar às considerações sobre recursos, que o 

hardware é um potencial para a computação, sendo uma ferramenta para 

o desenvolvimento do software.  

A partir deste conceito, definimos duas categorias de computador: 

o de desenvolvimento e o de produção. O primeiro comportaria um 

processador PENTIUM III com capacidade de memória Ram igual a 256 

MB e 1000mHz, características ideais para armazenar grande volume de 

informações que podem ser compartilhadas pelos membros da equipe. As 

especificações da máquina de produção, onde o software será executado 

após sua finalização, seria adequado à disponibilidade de 256 MB de 

memória Ram e um processador PENTIUM III com 500 MHz.  

Selecionamos como recurso de software, a ferramenta de 

desenvolvimento Delphi 5.0, por reunir características que realmente 

promovam a reusabilidade, ou seja, a criação e reuso dos blocos de 

construção. Este ponto torna-se fundamental para a elaboração do 

protótipo, pois posteriormente ao processo de avaliação, o analista tentará 
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usar fragmentos deste modelo já existente, a fim de possibilitar que o 

sistema final seja gerado em um menor prazo. 

O acesso à base de dados oferecido pelo Delphi 5.0 também 

contribuiu sobremaneira para a sua utilização, visto que a arquitetura do 

programa prevê um significativo armazenamento de dados relativo a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem implementada para cada 

paciente. 

Esta ferramenta também disponibiliza o desenvolvimento de 

objetos a partir do zero ou a utilização de uma base já existente, através 

da herança, possibilitando minimizar a ocorrência de erros e também 

oferecendo economia no tempo dispendido com atividades de geração do 

código fonte. 

É importante elucidar que a diversidade de informações reveladas 

durante a etapa de análise de requisitos poderá ocasionar grande impacto 

sobre as estimativas preconizadas no planejamento, portanto, julgamos 

relevante a determinação de um cronograma para monitorarmos o 

cumprimento das metas estabelecidas que compreendam as fases de 

definição e desenvolvimento.  

O contrato inicial entre cliente e desenvolvedor ocorreu no mês de 

Maio de 2001. Indicamos o mês de Novembro do mesmo ano para a 

conclusão das atividades de definição, e o mês de Maio de 2002, para o 

término da fase de desenvolvimento. Foi também previamente agendada, 

a data para efetuarmos reuniões mensais com o propósito de avaliarmos o 

resultado das ações ocorridas em cada período e a partir destas 

projetarmos novos marcos a serem desenvolvidos pela equipe. 
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9.1.2 Análise e definição dos requisitos 

 

Seqüencialmente à etapa de planejamento, encontram-se a análise 

e definição dos requisitos, que consistem em um processo de descoberta, 

refinamento, modelagem e especificação. 

Durante essa etapa, os requisitos são analisados e definidos para 

podermos estabelecer modelos de fluxo e estrutura da informação. Esses 

modelos são então detalhados para se tornar uma especificação do 

software. 

Objetivando a efetivação desta atividade, realizamos um estudo 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem que atualmente era 

realizada de forma manual, e a partir desta, definimos as características a 

serem incorporadas para produzirmos o processo de maneira 

informatizada e aperfeiçoada. 

Para obtermos uma compreensão das necessidades do enfermeiro 

face esta questão, consideramos estratégico, decompor funcionalmente 

este estudo em cinco partições: ficha geral do paciente, entrevista, coleta 

de dados, lista de problemas e prescrição de enfermagem. Cabe, também, 

ressaltarmos que foram estabelecidas todas as interfaces necessárias para 

que a função global do software fosse preservada e executada. 

O resultado desta etapa culminou com a produção da 

especificação de requisitos, onde as necessidades do cliente estão 

claramente identificadas. 

 

 

q Especificação de requisitos quanto à Ficha geral do 

paciente: 

 

Ø A ficha geral do paciente deverá: 
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• ser subdividida em quatro etapas: ficha de identificação do 

paciente, ficha de identificação dos dados clínicos, ficha de 

internações e ficha para informações adicionais, 

• permitir a entrada de dados conforme a formatação dos dados 

estabelecida pelo software, entretanto deverá permitir uma 

entrada limitada de texto livre em campo definido, 

• permitir a entrada e recuperação de dados de uma maneira mais 

eficiente e rápida do que o sistema manual preexistente, 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a modificação do formato de telas e seu 

conteúdo, caso se faça necessário, 

• ser disponibilizada para a forma de impressão, caso seja 

solicitado pelo usuário, 

• apresentar o cadastramento prévio dos seguintes dados: grau de 

instrução, sexo, procedência, estado civil, clínica, destino, 

internações anteriores, objetos pessoais, medicações de uso diário 

e alergias, 

• assegurar que a entrada de dados no cadastramento prévio seja 

efetuada com um toque no dispositivo de entrada (mouse), 

eximindo o usuário da atividade de digitação.   

  

Ø A ficha de identificação do paciente deverá: 

• permitir a pesquisa de pacientes cadastrados a partir do seu nome,             

• constar os campos para o cadastramento das seguintes 

informações sobre o paciente: nome, data de nascimento, idade, 

grau de instrução, ocupação, estado civil, sexo, procedência, 

registro hospitalar, data de admissão no setor e horário, data e 

horário da admissão na unidade de terapia semi-intensiva, leito, 

pessoa para contato, identificação da pessoa que respondeu ao 

questionário, 
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• efetuar o cálculo da idade do paciente em concordância com sua 

data de nascimento, 

• ser obrigatoriamente preenchida pelo usuário. 

 

Ø A ficha de identificação dos dados clínicos deverá: 

• constar os campos para o cadastramento das seguintes 

informações sobre o paciente: o peso, altura, índice de massa 

corpórea, clínica e resumo da admissão, 

• efetuar o cálculo do índice de massa corpórea em conformidade 

com o peso e altura do paciente, 

• permitir a entrada limitada de texto livre no campo resumo da 

                        admissão. 

 

 

 

Ø A ficha de internações deverá: 

• constar o campo para o cadastramento das seguintes informações 

sobre o paciente: o destino, internações anteriores, data e motivo, 

• permitir a entrada limitada de texto livre no campo: motivo das 

internações anteriores. 

 

Ø A ficha de informações adicionais deverá: 

• constar campo para o cadastramento das seguintes informações 

sobre o paciente: os objetos pessoais, as medicações de uso 

diário, unidade, posologia, via, intervalo e alergias. 

 

Ø As ficha de identificação dos dados clínicos, internações e informações 

adicionais deverão apresentar seu preenchimento facultativo. 

 

q Especificação de requisitos quanto a Entrevista: 
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Ø A totalidade das informações reunida na entrevista deverá ser 

apresentada na tela em forma de múltipla escolha, entretanto deverá 

permitir uma entrada limitada de texto livre em um campo definido 

como observações. 

Ø A entrevista deverá: 

• permitir que a entrada de dados seja efetuada com um toque no 

dispositivo de entrada (mouse), eximindo o usuário da atividade 

de digitação, 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a modificação do formato de telas e seu 

conteúdo, caso se faça necessário, 

• apresentar seu preenchimento facultativo, 

• ser disponibilizada para a forma de impressão, caso seja 

solicitado pelo usuário. 

 

q Especificação dos requisitos quanto à Coleta de 

Dados: 

 

Ø A totalidade das informações reunida na coleta de dados deverá se 

apresentar em uma base de dados sobre sinais e sintomas ordenados em 

ordem alfabética e agrupados de acordo com os sistemas do corpo 

humano e na forma de múltipla escolha.  

Ø A interface da coleta de dados com a lista de problemas deverá ser 

desenvolvida dentro de um sistema especificamente arquitetado para 

permitir que todos os sinais e sintomas assinalados pelo enfermeiro na 

coleta de dados estejam disponíveis automaticamente na lista de 

problemas.  

Ø A coleta de dados deverá: 
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• permitir que a entrada de dados na forma de múltipla escolha seja 

efetuada com um toque no dispositivo de entrada (mouse), 

eximindo o usuário da atividade de digitação, 

• permitir a entrada limitada de texto livre para a inserção de 

informações complementares em campo definido ao lado de 

determinados sinais e sintomas pré-estabelecidos, caso o usuário 

julgue necessário, 

• apresentar campo definido para a entrada de informações na 

forma de texto livre sobre: pressão arterial, pulso, respiração, 

temperatura e pressão venosa central, 

• apresentar a escala de coma de glasgow com a disponibilidade da 

entrada de dados na forma de múltipla escolha para o 

preenchimento dos campos: abertura ocular, resposta verbal e 

resposta motora. (Efetuar o cálculo para a escala de coma de 

Glasgow em conformidade com o campo escolhido pelo usuário 

em: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. O método 

utilizado para avaliar o grau de consciência de um indivíduo é a 

aplicação de estímulos cujas respostas são medidas através da 

Escala de Glasgow. Existente desde 1974 é uma maneira prática 

e internacional de acompanhar as variações no nível de 

consciência. Varia de três a quinze pontos e quanto maior for o 

valor, menor será a gravidade. Este método avalia a abertura 

ocular: espontânea, em reposta a dor ou comando verbal e sem 

reposta. A resposta motora ocorrida por comando verbal ou 

estímulo doloroso. O tipo de resposta verbal emitida pelo 

paciente: orientado, confuso, palavras inapropriadas e sem 

resposta), 
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• efetuar o cálculo para a escala de coma de glasgow em 

conformidade com o campo escolhido pelo usuário em: abertura 

ocular, resposta verbal e resposta motora, 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a modificação da base de dados de 

sinais e sintomas, caso se faça necessário, 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a interface com a partição lista de 

problemas, 

• ser disponibilizada para a forma de impressão, caso seja 

solicitado pelo usuário, 

• apresentar seu preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

q Especificação dos requisitos quanto à Lista de 

Problemas: 

 

Ø A lista de problemas deverá: 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a interface com a partição coleta de 

dados, 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a interface com a partição prescrição de 

enfermagem, 

• apresentar todos os sinais e sintomas assinalados pelo usuário na 

coleta de dados, 
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• apresentar uma tela contendo o nome do paciente que o usuário 

esteja desenvolvendo a sistematização da assistência de 

enfermagem, 

• apresentar um esquema representativo do corpo humano dividido 

em seis partições: cabeça, tórax, abdome, pele, genital e 

ósteoarticular, 

• apresentar um dispositivo para o usuário acionar cada uma das 

partições acima mencionadas, 

• permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: cabeça/pescoço, olhos, ouvido, nariz, 

faringe/boca, sistema nervoso, valor da escala de coma de 

Glasgow e aspectos emocionais sempre que acionado o 

dispositivo para a partição cabeça, 

• permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: sistema cardiocirculatório, aparelho 

respiratório e sinais vitais sempre que acionado o dispositivo para 

a partição tórax, 

•  permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: sistema gastrointestinal sempre que 

acionado o dispositivo para a partição abdome, 

• permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: pele, integridade física e aspecto de higiene 

sempre que acionado o dispositivo para a partição pele, 

• permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: sistema genito urinário sempre que acionado 

o dispositivo para a partição genital, 

• permitir a visualização dos sinais e sintomas escolhidos pelo 

usuário referentes a: sistema ósteo a articular sempre que 

acionado o dispositivo para a partição ósteo articular, 
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• permitir que o usuário selecionasse um sinal e sintoma e o acione 

com um toque no dispositivo de entrada (mouse), desta forma 

gerando a tela para a prescrição de enfermagem conforme o 

problema encontrado, 

• ser disponibilizada para a forma de impressão, caso seja 

solicitado pelo usuário. 

 

q Especificação de requisitos quanto à Prescrição de 

enfermagem conforme o problema encontrado: 

 

Ø A totalidade das informações reunida na prescrição de enfermagem 

deverá ser apresentada em uma base de prescrições de enfermagem 

agrupadas de acordo com o sinal e sintoma e organizadas na forma de 

lista de múltipla escolha. 

Ø A prescrição de enfermagem conforme o problema encontrado deverá: 

• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a interface com a partição lista de 

problemas. a prescrição de enfermagem conforme o problema 

encontrado deverá permitir a visualização de uma base de 

prescrições de enfermagem específica para o sinal e sintomas, já 

inseridas no software, 

• permitir que o usuário selecione os itens desejados da base de 

prescrições de enfermagem, 

• permitir uma entrada limitada de texto livre para digitação de 

uma prescrição, caso o usuário não queira utilizar a base de 

prescrições fornecida pelo software, 

• apresentar um campo para o usuário digitar o horário ou o 

intervalo que a prescrição de enfermagem deverá ser executada. 

• apresentar um campo denominado status, 
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• permitir que o campo status seja assinalado com um toque no 

dispositivo de entrada (mouse), indicando assim que a prescrição 

foi executada, 

• permitir ao usuário a elaboração da prescrição de enfermagem 

através dos seguintes passos: selecionar o item desejado segundo 

a base de dados de prescrição de enfermagem ou efetuar a 

digitação da prescrição de enfermagem desejada e digitar o 

intervalo ou o horário para que a prescrição seja executada, 

• permitir que o usuário repita os passos para a elaboração da 

prescrição de enfermagem, o número de vezes que julgar 

necessário, 

• apresentar a visualização das prescrições de enfermagem 

elaboradas pelo usuário, a data e o horário em que foram 

efetuadas e o status, 

• permitir que ao término de uma prescrição elaborada, o software 

retorne a tela lista de problemas, desta forma o usuário poderá 

selecionar um novo sinal e sintoma para a elaboração de uma 

nova prescrição de enfermagem, 

• permitir o passo acima o número de vezes necessário à 

elaboração da prescrição de enfermagem, 

• permitir a cópia de um ou mais itens da prescrição de 

enfermagem, 

• permitir que o usuário selecionasse a data da prescrição a ser 

copiada, 

• permitir que o usuário exclua um ou mais itens da prescrição 

copiada, 

• permitir que o usuário altere um ou mais itens da prescrição 

copiada, 

• apresentar seu preenchimento obrigatório, 
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• ser desenvolvida dentro de um sistema especificamente 

arquitetado para permitir a modificação no conteúdo da base de 

prescrição de enfermagem, caso se faça necessário, 

• ser disponibilizada para a forma de impressão, caso seja 

solicitado pelo usuário. 

 

As especificações de requisitos delineadas pelo cliente foram 

amplamente discutidas com o analista de sistemas para que este 

recebesse uma descrição completa da informação e absorvesse todas as 

características e detalhes que devam ser incorporadas ao software. 

Finalizando esta etapa, o analista de sistemas elaborou o 

Documento de Especificações de Requisitos. Este funciona como um 

modelo manual que traduz todas as exigências do produto a ser 

desenvolvido e funcionará como uma diretriz para a fase de 

desenvolvimento. 

 

9.1.3 Revisão 

 

A revisão do Documento de Especificação de Requisitos é 

essencial para que o cliente e desenvolvedor obtenham a mesma visão do 

software a ser elaborado. É fundamental neste momento, ambos 

elucidarem as possíveis ambigüidades das informações e assim 

minimizarem a probabilidade de ocorrer novas exigências após o 

desenvolvimento do software. 

Cabe-nos salientar que as alterações solicitadas após a 

especificação ser concluída implicarão em mudanças nas funções gerais 

do produto e conseqüentemente na extensão do prazo de entrega e 

aumento de custo. Acresça-se também, o impacto que uma nova 

especificação poderá gerar no funcionamento global do software. 
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Nesta última etapa da fase de definição, cliente e desenvolvedor 

atuaram como revisores empreendendo grandes esforços para assegurar 

que esta fosse eficiente e precisa.  

 

9.2 Fase de desenvolvimento 

 

 

Esta fase traduziu a coletânea de requisitos especificados pelo 

cliente e desenvolvedor no software para a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem.  

Colaboraram para a elaboração desta fase, o analista de sistemas e 

o programador. Sendo que o primeiro se concentrou no projeto, ou seja, 

traduzindo os requisitos em representações que descrevem a estrutura de 

dados, a definição das interfaces, o estabelecimento de arquiteturas e os 

aspectos procedimentais peculiares a essa produção.  

As representações do projeto concluído foram codificadas pelo 

programador, utilizando-se a linguagem de programação Delphi 5.0. 

Após a geração do código-fonte, foram realizados os testes para verificar 

se todos os requisitos foram cumpridos e avaliar desempenho funcional. 

O software para a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

apresenta a estrutura representada a seguir: 

A tela inicial do software para a sistematização da assistência de 

enfermagem propiciará ao enfermeiro um menu com as opções: Dados, 

Paciente, Utilitários e Sair do Sistema. 
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 Figura 2 - Tela inicial do Protótipo para Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

A opção Utilitários deverá acessar: Calendário e Relógio, 

Calculadora e Proteção de Tela. 

A opção Dados deverá efetuar os seguintes cadastramentos 

prévios de acordo com as necessidades de cada usuário: procedência, 

clínica, destino, objetos pessoais, medicações de uso diário e alergias. 

 

O Cadastro de Procedências (Figura 3) proporciona o 

cadastramento prévio de procedências com o objetivo de minimizar as 

atividades de digitação do usuário. 
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                   Figura 3 – Tela para cadastramento de procedências 

 

 

O Cadastro de Clínicas (Figura 4) propicia o cadastramento 

prévio de clínicas com a finalidade de minimizar as atividades de 

digitação do usuário. 

 

 
 Figura 4 – Tela para cadastramento de clínica 

 

O Cadastro de Destinos (Figura 5) facilita o cadastramento 

prévio de destinos diminuindo as atividades de digitação do usuário. 

 

 
                   Figura 5 – Tela para cadastramento de destinos 
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O Cadastro de Objetos (Figura 6) tem a finalidade de cadastrar 

previamente os objetos que pertencem ao paciente e também reduzindo 

as atividades de digitação do usuário. 

 

 

                     
Figura 6 – Tela para cadastramento de objetos 

 

 

 

 

 

O Cadastro de Medicamentos (Figura 7) realiza o cadastramento 

prévio de medicamentos para reduzir as atividades de digitação do 

usuário. 

 

 

 

        Figura 7 – Tela para cadastramento de medicamentos 
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A opção Paciente que consta no menu da tela inicial (Figura 2) 

deverá acessar a Ficha Geral do Paciente e esta deverá oferecer um sub 

menu para a entrada nos módulos: Dados Clínicos, Internações, 

Informações Adicionais, Entrevista, Coleta de Dados, Lista de 

Problemas, Sinais Vitais e Balanço Hidroeletrolítico.  

O módulo Ficha Geral do Paciente (Figura 8) apresentará o 

Menu: Incluir, Alterar, Excluir, Salvar, Cancelar, Registros, Procurar 

Paciente e Fechar. 

A Ficha Geral do Paciente permite cadastrar os dados de 

identificação do paciente. Para minimizar as atividades de digitação, os 

campos envolvendo data disponibilizarão um calendário para ser 

adicionado os dados de entrada com toque no dispositivo de entrada 

(mouse). 

Os campos: grau de instrução, sexo, procedência, estado civil e 

respondido (pelo próprio paciente ou não) também poderão ser 

cadastrados com um toque no dispositivo de entrada (mouse). 

Após a inserção de todos os campos será obrigatório Salvar os 

dados cadastrados. 

 

 

 

Figura 8 – Módulo Ficha Geral do Paciente 
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O módulo Dados Cínicos (Figura 9) permite cadastrar os dados 

referentes: clínica, resumo da admissão, peso e altura. O índice de massa 

corpórea será gerado automaticamente pelo sistema. 

 

 

Figura 9 – Módulo Dados Clínicos 

 

 

O módulo Internações (Figura 10) permite cadastrar os dados 

referentes ao: destino do paciente, internações anteriores e o motivo, 

local e data desta. 

 

 

Figura 10 –Módulo Internações 
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O módulo Informações Adicionais (Figura 11) permite cadastrar 

os objetos pessoais, medicações de uso diário e alergias. Essas 

informações podem ser estabelecidas previamente, para que o usuário 

possa acessá-las apenas com um toque no dispositivo de entrada (mouse). 

 

Figura 11 – Módulo Informações Adicionais 

 

 

  

                   MÓDULO ENTREVISTA 

 

 

 

O módulo Entrevista engloba informações sobre as seguintes 

necessidades humanas básicas: nutricional/metabólica, eliminação, 

atividade/exercício, sono/repouso, valores/crença, recreação/lazer. 

 O módulo Entrevista está organizado na forma de questionário 

estruturado, os dados são inseridos com um toque no dispositivo de 

entrada (mouse). É também oferecido um campo para entrada de texto 

livre, para armazenar dados adicionais, caso o usuário julgue necessário. 
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O módulo Coleta de Dados (Figura 12) viabiliza que as 

informações sobre os sinais e sintomas dos seguintes sistemas do corpo 

humano: integridade física, pele, cabeça/pescoço, olhos, ouvido, nariz, 

faringe/boca, aparelho respiratório, cárdiocirculatório, gastro intestinal, 

genito urinário, ósteoarticular e sistema nervoso, possam ser inseridos em 

uma base de dados ordenados em ordem alfabética e agrupados de acordo 

com os sistemas do corpo humano e na forma de múltipla escolha. 

 A base de dados permite a entrada de texto livre para a 

complementaridade de informações, se o usuário julgar pertinente.  

Este módulo apresenta a escala de coma de Glasgow com a 

disponibilidade da entrada de dados na forma de múltipla escolha para o 

preenchimento dos campos: abertura ocular, resposta verbal e resposta 

motora. 

O cálculo para a escala de coma de Glasgow é efetuado 

eletronicamente em conformidade com o campo escolhido pelo usuário. 

O módulo Coleta de Dados configura interface com o módulo 

Lista de Problemas, gerenciando para que os dados da base de sinais e 

sintomas selecionados pelo usuário sejam automaticamente apresentados 

no módulo Lista de Problemas. 
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Figura 12 – Módulo Coleta de Dados (Esta tela representa uma das cinco 

existente no módulo Coleta de Dados. 

 

  

 

O módulo Lista de Problemas (Figura 13) apresenta um esquema 

representativo do corpo humano dividido em seis partições: cabeça, 

tórax, abdome, pele, genital e ósteoarticular. Neste esquema, também 

constará o nome do paciente que o usuário esteja desenvolvendo a 

aplicação e o valor da Escala de Glasgow. 

Cada partição apresenta um dispositivo para o usuário acionar 

cada uma das partições acima mencionadas e visualizar respectivamente 

dados referentes a: cabeça/pescoço, olhos, ouvido, nariz, faringe/boca, 

sistema nervoso, valor da escala de coma de Glasgow e aspectos 

emocionais; cardiocirculatório, aparelho respiratório e sinais vitais; 
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gastro intestinal; pele, integridade física e aspecto de higiene; genito 

urinário e ósteo articular. 

O módulo Lista de Problemas também configura interface com o 

módulo Prescrição de Enfermagem. 

O usuário selecionará um dado visualizado no módulo Lista de 

Problemas e com um duplo toque no dispositivo de entrada (mouse) 

sobre este, será disponibilizado o módulo Prescrição de Enfermagem. 

  

Figura 13 – Módulo Lista de Problemas 

 

O módulo Prescrição de Enfermagem (Figura 14) permite que o 

usuário visualize o sinal/sintoma escolhido para efetuar a prescrição de 

enfermagem e também poderá decidir se utilizará a base de prescrições já 

disponível no banco de dados ou se realizará alterações ou digitará sua 

própria prescrição.  
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Após a elaboração da mesma, deverá definir o horário para que 

esta seja executada e então acionar o campo (+), que significa adicionar 

um item, para acrescentar essa a uma lista de prescrição de enfermagem. 

Ao lado direito deste campo, encontra-se o campo (-), indicando 

remover item e o campo prescrição concluída, com as funções definidas,  

respectivamente, como excluir um item da lista de prescrições e 

indicar que a uma prescrição já foi executada. 

Este procedimento deverá ser repetido o número de vezes 

necessário para que o usuário tenha finalizado a prescrição de 

enfermagem. 

Ao terminar a prescrição de enfermagem, o usuário deverá 

acessar o ícone Retornar, e será apresentado novamente o módulo Lista 

de Problemas. 

Dessa forma, o usuário poderá visualizar e imprimir todas as 

prescrições elaboradas realizando um toque no dispositivo de entrada 

(mouse) em cima do  ícone  Imprimir Soluções localizado no módulo 

Lista de Problemas.  

 

 

 

Figura 14 – Módulo Prescrição de Enfermagem 
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O usuário também terá disponibilizado a opção de copiar a 

prescrição de uma data para outra, através do ícone Replicar Soluções 

que se localiza no módulo Lista de Problemas.  

O usuário deverá selecionar a data da prescrição que deseja 

duplicar no ícone Calendário e aplicar um toque no dispositivo de entrada 

(mouse) em cima do  ícone Exibir.  

Posteriormente, deverá escolher a data na qual a prescrição será 

duplicada no ícone Calendário e acionar o ícone Copiar Todos Itens para 

copiar a prescrição anterior na sua totalidade, ou então selecionar o item 

a ser duplicado e aplicar um toque no dispositivo de entrada (mouse) em 

cima do ícone Copiar Item Selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Replicar Soluções 
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O módulo Sinais Vitais (Figura 16) apresentará o Menu: Incluir, 

Alterar, Excluir, Salvar, Cancelar, Gerar Gráfico e Fechar. 

O usuário deverá selecionar a data e o horário desejados e digitar 

os valores para Pressão Arterial, Pulso, Respiração, Temperatura e 

Pressão Venosa Central em seus respectivos campos. 

Após deverá aplicar um toque no dispositivo de entrada (mouse) 

em cima do ícone Gerar Gráfico e aparecerá a tela Gráfico Sinais Vitais 

do Paciente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Módulo Sinais Vitais 
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Novamente, deverá escolher a data e aplicar um toque no 

dispositivo de entrada (mouse) em cima do ícone Gerar Gráfico e 

aparecerá automaticamente o Gráfico Sinais Vitais com os dados 

digitados pelo usuário já inseridos. A impressão será disponibilizada com 

um toque no ícone Imprimir. 

A cada novo valor inserido, o sistema atualizará o Gráfico de 

Sinais Vitais. 

 

 

 

 

Figura 17 – Gráfico Sinais Vitais 
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O módulo Balanço Hidroeletrolítico apresentará o Menu: Incluir, 

Alterar, Excluir, Salvar, Cancelar, Imprimir e Fechar. 

O usuário deverá selecionar a data e o período desejados e digitar 

os valores para a Entrada e Saída. 

 

 

 

 
Figura 18 – Módulo Balanço Hidroeletrolítico 
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Após deverá aplicar um toque no dispositivo de entrada (mouse) 

em cima do ícone  Imprimir e aparecerá o relatório de impressão com o 

Balanço Hidroeletrolítico (Figura 19) calculado eletronicamente, com os 

valores do sub total e 24 horas de Entrada e Saída de cada período: 

manhã, tarde e noturno. 

 

       Figura 19 – Relatório de impressão Balanço Hidroeletrolítico  
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10. Considerações Finais 

 

A trajetória, até o momento apresentado, culminou com o 

desenvolvimento de um protótipo de software para Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. 

A elaboração desta primeira versão informatizada tratou-se de um 

processo longo, complexo e no seu transcorrer, algumas adversidades 

foram encontradas. Acreditamos que a principal tenha sido o agir 

individualmente no desenvolvimento das informações, na tarefa de 

limitar as possíveis ambigüidades, estabelecendo um nível de certeza 

para que o software pudesse ser construído. A meta é minimizar 

possíveis modificações, pois quando estas ocorrem, aumentam 

consideravelmente as estimativas de prazo e custo. 

Nesta perspectiva, qualquer ação inerente à elaboração do 

software era significativamente planejada e aperfeiçoada, visando atender 

às reais necessidades do seu objetivo global. 

Dentre outros aspectos de igual natureza, podemos citar os 

originados pela comunicação entre os elementos da equipe 

multiprofissional. Inicialmente, fez-se necessário que o analista de 

sistemas e o programador entendessem o ambiente do cliente e como 

ocorriam algumas ações de enfermagem para que se estabelecesse uma 

inter-relação pessoal, na qual o ato de comunicar ocorresse efetivamente. 

Como propósito buscamos, fundamentalmente, realçar o uso da 

tecnologia computacional para gerenciar um grande número de 

informações e apresentar um fortalecimento para a combinação das 

mesmas.  

Uma das prioridades foi que o sistema reduzisse, 

consideravelmente, o tempo dispendido com a documentação de dados, 
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facilitando a entrada destes com um toque no dispositivo mouse e 

diminuindo as inserções digitadas manualmente através do teclado. 

Enfatizamos também, a possibilidade do enfermeiro, a partir da 

avaliação das condições do paciente, armazenar as informações 

pertinentes no instrumento de coleta de dados e com isso gerar uma lista 

de problemas. A partir desta, de  acordo com as necessidades, selecionar 

ou elaborar uma prescrição de enfermagem mais adequada para cada 

paciente. 

Uma vez que a prescrição de enfermagem seja computadorizada, 

para possibilitar maior facilidade e rapidez na elaboração da prescrição 

de enfermagem, foi desenvolvida uma base de prescrições de 

enfermagem para alguns dos sinais e sintomas determinados na coleta de 

dados. O enfermeiro, desta forma, poderá lançar mão deste recurso, 

utilizando-o, modificando-o ou então elaborando sua própria redação. 

Isto incrementará o potencial para uma documentação precisa e 

estimulará a sua revisão freqüente, bem como sua alteração, quando 

necessária e ou desejável. 

Um outro aspecto a considerar é que as prescrições de 

enfermagem elaboradas ficarão armazenadas e poderão ser acessadas 

para gerar outras, através da duplicação em toda sua totalidade ou dos 

itens desejados, como não ocorre quando executada manualmente. 

 Embora tenhamos uma padronização de intervenções de 

enfermagem, sua especificidade e individualização se manterão 

garantidas, pois o enfermeiro poderá efetuar todas as alterações que 

julgar necessário. 

 É nossa intenção elucidar que, este software ora apresentado 

possibilita o desenvolvimento de uma nova base de prescrições de 

enfermagem, que poderá ser adicionada ao sistema, em atenção às 

necessidades refletidas pelo profissional enfermeiro e também 

obedecendo às particularidades de cada unidade de internação. Assim 
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sendo, demonstra suas características de flexibilidade e adaptabilidade 

em consonância com o serviço onde será implantado. 

Cabe ressaltar que o ciclo de vida prototipação foi utilizado, 

ambicionando a perspectiva, de elaborar um software de forma 

evolucionária, na qual as exigências do cliente e desenvolvedor 

pudessem ser efetivamente completadas. 

Para que o panorama da prototipação pudesse ser aplicado, 

propusemos primeiramente que a equipe multiprofissional desenvolvesse 

com tenacidade e meticulosidade a elaboração desta primeira versão de 

software. 

Com o projeto preliminar completado, nos deparamos com o 

cerne da questão norteadora da abordagem prototipação: a avaliação.  

Ressaltamos que o objetivo desta fase consistirá na apresentação 

deste modelo informatizado para enfermeiros não integrantes deste 

processo, para que estes possam navegar pelo programa e proporcionar 

uma avaliação formalmente idealizada por meio da utilização de uma 

metodologia apropriada. 

Dessa forma, os avaliadores poderão examinar e revisar 

iterativamente, até que todas as modificações sejam determinadas e 

formalizadas e o protótipo evolua para um sistema de produção. 

Salienta-se, porém que, devido à complexidade da etapa de 

avaliação, iremos abordá-la exaustivamente em um próximo estudo. 

Para alcançar a avaliação deste software, precisaremos 

inicialmente discutir o próprio conceito de avaliação tornando-o definido 

e preciso. E somente então, definirmos os critérios, as métricas e os 

instrumentos para avaliar e garantir sua qualidade. 
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