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RESUMO 
 

PEREIRA RB.Análise do registro do processo de enfermagem mediado por 
tecnologia de informação e comunicação: estudo de caso [dissertação]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG;2014. 123 p. 

 
Tecnologias de comunicação e informação de diferentes tipos estão sendo 
empregadas na enfermagem para apoiar o uso e o registro do processo de 
enfermagem, gerando a necessidade de análise contínua dos resultados alcançados 
e dos fatores intervenientes. Esse estudo teve como objetivo analisar o registro do 
processo de enfermagem apoiado por tecnologias de informação e comunicação e 
os fatores intervenientes na percepção dos enfermeiros. Trata-se de um estudo de 
caso único integrado, realizado na UTI neonatal de um hospital de ensino da região 
centro-oeste do Brasil, de janeiro a abril de 2014. As novas tecnologias consistiram 
em um protocolo de coleta de dados/evolução de enfermagem, específico para o 
cenário de UTI neonatal, e um software de apoio ao uso das etapas de diagnóstico, 
planejamento (declaração de metas, objetivos, prescrições) e implementação e 
avaliação da assistência. Realizou-se coleta de dados mediante aplicação de 
questionário e extração de dados das anotações das enfermeiras nos prontuários. 
As unidades integradas do estudo de caso foram sete enfermeiras, que atuaram no 
setor antes (setembro a novembro de 2010) e após (setembro a novembro de 2012) 
a implantação das novas tecnologias de informação e comunicação para apoio ao 
uso e registro do processo de enfermagem. O nível de aplicação do processo de 
enfermagem (NAPE) foi classificado de 1 até 5, de acordo com sua completude. O 
número de registros de cada etapa do processo de enfermagem foi calculado para 
cada dia de atendimento de enfermagem no período estudado. Os dados 
quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva. Os depoimentos 
dos enfermeiros sobre os fatores intervenientes foram analisados à luz do modelo de 
avaliação em saúde de Donabedian (1984). Verificou-se aumento das unidades de 
registro por dias de atendimento de enfermagem (UR/DIA) na etapa de coleta de 
dados de 55,2 UR/DAE para 80,4 UR/DAE, surgimento de registros de diagnóstico 
de enfermagem para 0,3 UR/DAE, das metas e objetivos (1,0 UR/DAE), e da 
avaliação de enfermagem (0,2 UR/DAE). A etapa de prescrições de enfermagem 
apresentou diminuição de 2,1 UR/DAE para 1,9UR/DAE e a implementação de 4,4 
UR/DAE para 3,1 UR/DAE. Verificou-se o registro de mais etapas do processo de 
enfermagem em comparação com o período em que as novas tecnologias não eram 
utilizadas. Contudo esse incremento foi pouco expressivo. Entre os fatores 
intervenientes, disponibilidade do tempo foi considerada suficiente para aplicação do 
PE e apesar disso,o registro permaneceu incipiente. Enfermeiras que relataram ter 
recebido capacitaçãosatisfatória ou muito satisfatória em PE e no uso das novas 
tecnologias de comunicação e informação registraram mais etapas do PE.Tendo em 
vista a importância estratégica do registro adequado do atendimento de enfermagem 
e da exigência ético legal do uso do processo de enfermagem, pequenos avanços 
podem ser relevantes, contudo, de modo geral, conclui-se que a inserção das novas 
tecnologias associada ao processo de capacitação não obteve impacto expressivo 
no registro das etapas do processo de enfermagem no cenário estudado. 
 
Descritores: Processos de Enfermagem; Registros de Enfermagem; Sistemas de 
Informação em Saúde.  
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ABSTRACT 
 
PEREIRA RB. Assessment of the record of nursing process intervened by 
communication and information technology: case study [dissertation]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG; 2014. 123 p. 
 
The information and communication technologies havebeen increasingly 
incorporated to nursing practices, to support the use and the record of nursing 
process, demanding the monitoring of its results achieved and intervenient factors on 
a continuous basis. The present study had the objective of providing an analysis of 
record of nursing process supported by communication and information technologies 
and the intervenient factors intervenient factors in the nurses’ perception. It is a study 
of a single integrated case, carried out at the neonatal intensive care unit of a 
university hospital, located at the Midwest region of the country, from January to April 
2014. The new technologies consisted of a data collection/nursing development 
protocol, specific for a neonatal intensive care unit, and the use of support software 
to the diagnostic steps, health care planning (target, objective and prescription 
statements), implementation and evaluation. The data collection was held through 
the application of a questionnaire and data collected from nurses’ records at patients’ 
medical files. The study integrated unit consisted of seven nurses, who worked in the 
section before (from September to November 2010) and after (from September to 
November 2012) the implementation of the communication and information 
technologies to support the use and record of the nursing process. The level of 
application of the nursing process (NAPE) was classified from 1 to 5, according to its 
accuracy. The records number in each stage of the nursing process was calculated 
for each day of nursing attendance during the study period. The quantitative data 
was analyzed through descriptive statistics. The nurses’ statements on intervenient 
factors were analyzed using the Donabedian health assessment model (1984). There 
was an increase of records units by nursing service delivery days (UR/DAY), during 
data collection stages from 55.2 UR/DAE to 80.4% UR/DAE, new nursing diagnostic 
records to 0.3 UR/DAE, of targets and objectives (1.0 UR/DAE), and of nursing 
evaluation (0.2 UR/DAE). The stage of nursing prescription had a decrease from 2.1 
UR/DAE to 1.9% UR/DAE and the implementation from 4.4 UR/DAE to 3.1 UR/DAE. 
It was possible to identify the record of more stages of the nursing process if 
compared with the period before the new technologies started to be used. 
Nevertheless this increase was not so significant. Among the intervenient factors, 
time availability was considered enough for the nursing process (PE) application, and 
besides that, the record remained incipient. Nurses that reported receiving 
satisfactory or very satisfactory training on the PE or on the use of new 
communication and information technologies, also reported more stages of the PE. 
Considering the strategic relevance of adequate record of nursing service delivery 
and of the legal and ethical requirement of the nursing process, even small 
improvements may be relevant. However, in general, it is possible to conclude that 
the insertion of new technologies associated to the training process did not have a 
significant impact in the stages of the nursing process at the context of the study.  
 
Descriptors: Nursing Process; Nursing Records; Health Information Systems.. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


19 

 

 

RESUMEN 
 
PEREIRA RB. Análisis del registro del proceso de enfermería mediado por 
tecnología de información y comunicación: estudio de caso [disertación]. Goiânia: 
Facultad de Enfermería/UFG; 2014. 123 p. 
 
Tecnologías de comunicación e información de diferentes tipos están siendo 
utilizadas en enfermería para apoyar el uso y registro del proceso de enfermería, 
generando la necesidad de análisis continuo de los resultados alcanzados y de los 
factores intervinientes. Estudio que objetivó analizar el registro del proceso de 
enfermería apoyado por tecnologías de información y comunicación y los factores 
intervinientes en la percepción de los enfermeros. Estudio de caso único integrado, 
realizado en UTI neonatal de un hospital de enseñanza de la región centro-oeste de 
Brasil, de enero a abril de 2014. Las nuevas tecnologías consistieron en un protocolo 
de colecta de datos/evolución de enfermería, específico para el ámbito de UTI 
neonatal, y un software de apoyo al uso de las etapas de diagnóstico, planificación 
(declaración de metas, objetivos, prescripciones), implementación y evaluación de la 
atención. Datos recolectados mediante aplicación de cuestionario y extracción de 
datos de anotaciones de enfermeras en historias clínicas. Las unidades integradas 
del estudio de caso fueron siete enfermeras, que actuaron en el sector antes 
(setiembre a noviembre de 2010) y después (setiembre a noviembre de 2012) de la 
implantación de las nuevas tecnologías de información y comunicación para apoyo 
al uso y registro del proceso de enfermería. El nivel de aplicación del proceso de 
enfermería (NAPE) se clasificó de 1 a 5, de acuerdo con su completitud. El número 
de registros de cada etapa del proceso de enfermería fue calculado para cada día de 
atención de enfermería en el período estudiado. Los datos cuantitativos fueron 
analizados mediante estadística descriptiva. Los testimonios de enfermeros sobre 
factores intervinientes fueron analizados según el modelo de evaluación en salud de 
Donabedian (1984). Se verificó aumento de las unidades de registro por día de 
atención de enfermería (UR/DIA) en la etapa de colecta de datos de 55,2 UR/DAE a 
80,4 UR/DAE, surgimiento de registros de diagnóstico de enfermería a 0,3 UR/DAE, 
de las metas y objetivos (1,0 UR/DAE), y de la evaluación de enfermería (0,2 
UR/DAE). La etapa de prescripciones de enfermería mostró disminución de 2,1 
UR/DAE y la implementación de 4,4 UR/DAE a 3,1 UR/DAE. Se verificó el registro 
de más etapas del proceso de enfermería en comparación con el período en el que 
las nuevas tecnologías no eran utilizadas. No obstante, ese crecimiento fue poco 
expresivo. Entre los factores intervinientes, la disponibilidad de tiempo fue 
considerada suficiente para la aplicación del PE, a pesar de ello, el registro se 
mantuvo incipiente. Enfermeras que relatan haber recibido capacitación satisfactoria 
o muy satisfactoria en PE y en el uso de nuevas tecnologías de comunicación e 
información registraron más etapas del PE. Teniendo en cuenta la importancia 
estratégica del registro adecuado de atención de enfermería y de la exigencia ético-
legal del uso del proceso de enfermería, pequeños avances pueden resultar 
relevantes, sin embargo, de manera general, se concluye en que la inserción de las 
nuevas tecnologías asociada al proceso de capacitación no obtuvo impacto 
significativo en el registro de las etapas del proceso de enfermería en el escenario 
estudiado. 
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Palabras clave: Proceso de Enfermería; Registros de enfermería; Sistemas de 
Información en Salud. 
APRESENTAÇÃO 
 

Durante minha carreira profissional como enfermeiro atuei em diversas áreas 

da enfermagem, entre elas, Enfermagem em Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, 

Clínica Cirúrgica e Educação Continuada. Em 2005, por compreender que o 

Processo de Enfermagem (PE) organizava o pensamento clínico, orientava o 

cuidado individualizado, promovia a qualidade da assistência de enfermagem e 

contribuía para a prática de enfermagem mais autônoma, direcionei os esforços no 

aprimoramento dos meus conhecimentos para a sua aplicação e de outras 

modalidades da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Naquela época, também percebendo aumento no uso dasTecnologias de 

Informação e da Comunicação (TIC) como os computadores e softwares, aliei 

oaprimoramento na aplicação do PE com o uso de sistemas informatizados.Nessa 

busca aprendi e repassei esses ensinamentos nos locais onde atuei. 

Um deles é no hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil, ondeatuei 

como enfermeiro de 2006 a 2014. Nesteestabelecimento de saúde, atuei de 2010 a 

2013, comoconsultor interno da SAE. Posteriormente, exerci atividades no Núcleo 

de Apoio à Qualidade em Enfermagem (NAQE). 

Ao longo dos últimos onze anos a Diretoria de Enfermagem desse hospital, 

em parceria com a Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(FEN-UFG), preocupada com a necessidade de capacitar os profissionais de 

enfermagem para prestar assistência sistematizada e de qualidade,adotou ações 

para implantar a SAE com vistas à incorporação do PE na prática clínica dos 

profissionais no atendimento aos seus usuários. Entre estas ações destaca-se um 

programa de educação permanente sobre SAE, desenvolvido de 2003 a 2010, 

implantação de tutorias para implantação da SAE em vários setores do hospital, 

criação de uma comissão para elaboração de protocolos de cuidados de 

enfermagem, designação de um profissional do quadro de enfermeiros para atuar 

como consultor interno da SAE na instituição, e apoio ao desenvolvimento de um 

software para otimizar a sua implantação. 

Com base nessasexperiências, compreendiaque entre as dificuldades que a 

equipe de enfermagem enfrenta diariamente para implantar, implementar e avaliar o 
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PE, está no tempo disponível dos profissionais para o registro formal das etapas do 

processo de enfermagem. Percebia que o registro manual do atendimento de 

enfermagem pautado no PE consome um tempo considerável dos profissionais. 

Esse fenômeno assumia especial importânciaprincipalmente quando havia 

desequilíbrio entre a elevada demanda de atendimento e o dimensionamento 

insuficiente de pessoal de enfermagem.  

A falta de registro desde a coleta de informaçõesparaa tomada de decisão 

diagnóstica e terapêutica, até a execução de cuidados e avaliação dos resultados 

obtidos dificultava a visualização do trabalho da enfermagem e, portanto, a avaliação 

da qualidade de sua assistência. Essa deficiência nos registros de enfermagem 

também levava a não computação de gastos para efeito de faturamento e 

ressarcimento pela fonte pagadora no contexto do tratamento de feridas. 

Em decorrência do exposto, foi desenvolvido no final de 2010 por essa 

consultoria, com o apoio da Diretoria de Enfermagem e de diversos profissionais da 

instituição, novas tecnologias informatizadas para facilitar a implementação da SAE, 

o SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, e o SICODE – Sistema de Controle 

de Documentos de Enfermagem. O processo de implantação dessas tecnologias foi 

iniciado em 2011.  

O SIEnf (versão 1.0) apesar de armazenar os dados lançados em seus 

campos, não se configurava prontuário eletrônico. Um dos objetivos do SIEnf era 

otimizar a elaboração do planejamento da assistência, com base em planos de 

cuidados padronizados e informatizados. O SICODE foi elaborado parafacilitar ao 

usuário (profissional de enfermagem) o resgate em meio eletrônico de protocolos, 

impressos e relatórios. 

Essas tecnologias foram elaboradas com base nas necessidades imediatas 

dessa instituição e com os poucos recursos financeiros, técnicos e físicos. Nessa 

época, não havia disponibilidade de programadores e analistas de sistemas para o 

desenvolvimento dessas tecnologias em plataformas mais robustas.  

Portanto,o SIEnf foi elaborado pelo próprio autor, que não dispunha de 

formação técnica na área de tecnologia de informação, mas possuía conhecimento 

empírico na plataforma em que o sistema foi desenvolvido. O SICODE foi elaborado 

com a colaboração da equipe do setor de Tecnologia da Informação do hospital, a 
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qual foi responsável por inserir as duas tecnologias no servidor e na rede eletrônica 

desse estabelecimento. 

Por esses aspectos, o SIEnf e o SICODE careciam de estruturas de 

desenvolvimento mais robustas e seguras. Contudo, entendia-se a princípio que sua 

construção poderiacontribuir paraa otimização de parte dos registros impressos da 

enfermagem. 

As tecnologias de informação e comunicação, SIEnf e SICODEestavam 

sendo incorporados gradativamente aos diversos setores do hospital, tanto os de 

internação, quanto os de ambulatórios, acompanhado por um processo de mediação 

pelo Núcleo de Apoio à Qualidade em Enfermagem (NAQE). 

Além das tecnologias informatizadas, remodelamos juntamente com os 

enfermeiros da UTI neonatal um protocolo específico para registro manual da coleta 

de dados/evolução de enfermagem, a partir de um modelo desenvolvido para 

adultos, em outro setor. 

Após esse investimento nos questionamos sobre qual resultado teria sido 

alcançado em relação aos registros do processo de enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os meios de suporte eletrônicos, assim como sistemas eletrônicos, sistemas 

informatizados, e Registros Eletrônicos em Saúde (RES) são exemplos 

deTecnologias de Informação e Comunicação (TIC)(KOBAYASHI, MARTINS, 2011). 

Essas tecnologiastêm sido incorporadas intensamente na área de saúde 

com impacto efetivo na área assistencial, sendo uma oportunidade de requalificação 

profissional,favorecendo a agilidade e organização de processos assistenciais 

(SANTOS et al., 2011). 

Esse efeito positivo na área de saúde tem incentivado instituições e 

governos de diversos países a investirem nessas tecnologias. Exemplos desse 

investimento na União Europeia e países membros, são ações como o European 

eHealth Action Plan, iniciado em 2004, que visa a criação de sistemas 

informatizados de saúde interligados na Europa(EUROPEAN COMMISSION 

INFORMATION SOCIETY, 2011). 

Na região das Américas há iniciativas nesse sentido em países como 

Canadá, México, Peru e Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Jamaica, Panamá, 

Trinida e Tobago, Venezuela e Brasil (PAHO, WHO, 2011). 

No Brasil, crescem os exemplos de iniciativas locais bem sucedidas de 

incorporação da informatização do processo de trabalho em saúde, com ganhos de 

produtividade e qualidade dos serviços de saúde. Curitiba, Ipatinga, Sobral, Aracaju 

e Campo Grande são alguns dos municípios em que a informatização alcançou a 

rede básica trazendo vantagens para a população, para os profissionais de saúde e 

para os gestores(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Em 2004, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil - que tem a atribuição legal 

específica de organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde - formulou a 

Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), com  propósitode 

promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia de informação para 

melhoria da qualidade e eficiência dos processos de trabalho em 

saúde(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Algumas de suas diretrizes estabeleciam: o Registro Eletrônico em Saúde 

(RES), para recuperação por meio eletrônico das informações de saúde do indivíduo 

em diversos contatos com o sistema de saúde; o sistema de identificação unívoca 
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de usuários, profissionais e estabelecimentos de saúde, por meio do Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) e  do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; e 

a interoperabilidade entre os sistemas e padrões de representação da informação 

em saúde(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Nova versão da PNIIS, datada de 2012, está em processo de aprovação 

pelas diretivas do MS, pela Comissão Intergestores Tripartite e pela 

sociedade(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Na enfermagem brasileira a informática tem sido mais aplicada para o 

ensino de graduação, para a administração em enfermagem e para 

aoperacionalização das etapas do Processo de Enfermagem(CAVALCANTE et al., 

2011). Diversos softwares foram desenvolvidos como propósito de facilitar e/ou 

apoiar a utilização do Processo de Enfermagem (PE) na prática clínica, tanto em 

instituições públicas, como privadas ou filantrópicas. 

Entre eles tem-se o SIABEn - Sistema de informação de apoio ao Processo 

de Enfermagem(MALUCELLI et al., 2010), o SisEnf - Sistema de Informação em 

Enfermagem (SANTOS, 2010), o PROCEnf-USP - Sistema de Documentação 

Eletrônica do Processo de Enfermagem da Universidade de São Paulo(PERES et 

al., 2009) e o Modulo SAE- Sistematização da Assistência de 

Enfermagem(PALOMO, 2009). 

Apesar de diversos estudiosos como Anjos et al. (2010), Labbadia et 

al.(2011),Malucelli et al. (2010), Palomo(2009),Palomo, Damas e Gutierrez (2010) 

eSantos (2010)defenderem o pressuposto de que a implantação de sistemas 

informatizados favorece o registro do Processo de Enfermagem (PE), ainda não 

pesquisaram o efeitodesses sistemas,no registro desse processo e suas etapas 

operacionais (coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de 

enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem) em 

prontuário. 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, 

que dispõe que o PE deve ser realizado em todos os ambientes, seja público ou 

privado, onde ocorre o cuidado profissional de enfermagem, de modo deliberado e 

sistemático, devendo ser registrado formalmente. Esse registro deve envolver: um 

resumo dos dados coletados; os diagnósticos de enfermagem; as ações ou 
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intervenções de enfermagem realizadas; e os resultados alcançados como 

consequência dessas ações ou intervenções de enfermagem (COFEN, 2009). 

Outra resolução do COFEN nº 429/2012 dispõe que é responsabilidade e 

dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente as 

informações inerentes ao processo de cuidar (Processo de Enfermagem) e ao 

gerenciamento dos processos de trabalho necessários para assegurar a 

continuidade e a qualidade da assistência de enfermagem. Esse registro deve ser 

feito por meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico (COFEN, 2012). 

Acredita-se que o registro do PEevidencia a contribuição da enfermagem 

para à saúde da população e proporciona elementos para a visibilidade e 

reconhecimento profissional(COFEN, 2009). 

Em um hospital de ensino da região centro-oeste foram desenvolvidas 

tecnologiasinformatizadas, o SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem e o 

SICODE – Sistema de Controle de Documentos de Enfermagem, ambos para apoio 

ao PE com vista a otimização dos registros dos profissionais.Eles foram implantados 

em diversos setores do hospital, incluindo aUnidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal. Nesse local, especificamente, também foram reformulados formulários e 

fichas de papel (tecnologias não informatizadas) para registro do PE. 

Sabe-se que na implantação de processos de trabalho são necessárias 

algumas etapas como: planejamento, execução e avaliação. Com a processo de 

implantação do SIEnf e do SICODE em vários setores do referido hospital, para 

apoio ao registro do PE, incluindo a UTI Neonatal e tendo em vista a motivação 

dosprofissionais para a aprimoramento dos sistemas de registro impresso, emergiu a 

necessidade de verificar o efeito dessas tecnologiasde informação e comunicação 

(TICs) nos registros do processo de enfermagem. 

Nesse contexto, questionou-se:as novas tecnologias de informação e 

comunicação, implantadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para apoio ao 

registro do PE, produziram efeito nas anotações realizadas pelosenfermeiros desse 

setor? Quais fatorespodem ter influenciado a utilização das etapas do processo de 

enfermagem nos registros dos enfermeiros, antes e depois da implantação dessas 

novas tecnologias de informação e comunicação? 

Espera-se que esse estudo possa colaborar com os profissionais de 

enfermagem e gestores na elaboração de estratégias cada vez mais eficazes e 
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eficientes para a implantação e implementação de TIC que otimizem o registro do 

PE, e colaborar no fomento de outras pesquisas sobre a temática.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Analisar o registro do Processo de Enfermagem apoiado por Tecnologias de 

Informação e Comunicação e os fatores intervenientes na percepção dos 

enfermeiros. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar o nível de aplicação do processo de enfermagem antes e após 

a implantação de TIC. 

• Identificar o número de registrosdecada etapado PE por dia de 

atendimento, antes e após a implantação de TIC. 

• Identificaros tipos de necessidades humanas e sociais registrados em 

cada etapa do PE, antes e após a implantação de TIC. 

• Descrever os fatores intervenientes no registro do PEreferidos pelos 

enfermeiros, antes e após a implantação de TIC. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 Processo de Enfermagem 
 

Para que se a assistência de enfermagem seja adequada e individualiza é 

necessário a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (AMANTE, 

ROSSETTO, SCHNEIDER, 2009). 

A sistematização pressupõe a organização de um conjunto de elementos 

dinamicamente inter-relacionados. No caso da sistematização da assistência, pode 

ser compreendida por um conjunto de ações, uma sequência de passos, para 

alcance de um determinado fim (CARVALHO, BACHION, 2009). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) pode ser 

compreendida como a organização das ações de enfermagem, por meio de um 

planejamento, baseado em lógica, execução, supervisão e gerenciamento das 

ações, avaliação dos resultados obtidos, com o registro adequado de todas essas 

operações (BACHION, RAMOS, ANTUNES, 2010).  

 

[...] a sistematização envolve tanto a concepção consciente do 
trabalho de atendimento aos usuários do sistema de saúde, 
com base em conhecimento técnico-científico, quanto a 
execução das ações de cuidado direto e indireto, organizadas 
mediante a utilização de diferentes metodologias, entre as 
quais podemos citar a elaboração de normas, a padronização 
de cuidados, de ações e de procedimentos, a utilização de 
planos de cuidados e de protocolos e, ainda, o processo de 
enfermagem (BACHION, RAMOS, ANTUNES, 2010, p. 332). 

 

Há diferentes métodospara sistematizar a assistência de enfermagem, entre 

elas têm-se: os planos de cuidados, os protocolos, a padronização de 

procedimentos e o processo de enfermagem. Essas modalidades de agir podem ser 

utilizadasna solução de uma dada situação, sendo considerado o contexto e o 

tempo, com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas. Esses métodos não são 

excludentes e têm naturezas distintas (CARVALHO, BACHION, 2009). 

Nesse sentido, o processo de enfermagem (PE) é uma metodologia utilizada 

na SAE (BACHION, RAMOS, ANTUNES, 2010). 
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O uso do termo processo vinculado à enfermagem remonta a 1955, quando, 

durante uma conferência, Lydia Hall afirmou que a "enfermagem é um processo" 

construído por quatro proposições: enfermagem ao paciente, para o paciente, pelo 

paciente e com o paciente (NÓBREGA, SILVA, 2008/2009, p. 18). 

Usada de forma mais precisa, aexpressão "Processo de Enfermagem" (PE) 

foimencionada pela primeira vez por Ida Orlando em 1961, contudo com um 

significado ainda diferente do atual. Para esta autora, o processo de enfermagem 

apresentava como seus componentes: comportamento do paciente, reação do 

enfermeiro e ação(HORTA, 1979). 

Numa concepção mais próxima do que hoje conhecemos, em 1963, Virginia 

Bonney e June Rothberg, empregam termos do processo e apresentam como suas 

fasesconstituintes: dados sociais e físicos, diagnóstico de enfermagem, terapia de 

enfermagem e prognóstico de enfermagem(HORTA, 1979).  

Em 1967, um grupo da Universidade Católica dos Estados Unidos passou a 

considerar o PE como o levantamento de dados do paciente (incluso o diagnóstico 

de enfermagem), planejamento, implementação e avaliação(HORTA, 1979). 

Muitos autores são acordes que são necessárias quatro etapas ou fases ao 

PE: investigação ou história, diagnóstico, intervenção ou implementação e evolução 

ou avaliação de enfermagem (TANNURE, GONÇALVES, 2009). 

Em 2005, Alfaro-LeFevre, definiu o PE como uma forma sistemática e 

dinâmica de prestar o cuidado de enfermagem. Ele promove o cuidado, orientado a 

resultados, impulsionando os enfermeiros a examinarem o que fazem e como 

poderiam fazer melhor(ALFARO-LEFEVRE, 2005).Para esta autora, ele está dividido 

em cinco etapas inter-relacionadas: 

1. Investigação: na qual se coleta e examina as informações sobre o estado 

de saúde, buscando evidências de funcionamento anormal ou fatores de 

risco que possam contribuir para os problemas de saúde, e de pontos 

fortes do cliente (por exemplo, o desejo de aprender). 

2. Diagnóstico (identificação de problemas): na qual se analisa os dados e 

se identifica problemas reais ou potenciais para a base do plano de 

cuidados e pontos fortes para o desenvolvimento de um plano eficiente. 

3. Planejamento: na qual se determinam as prioridades imediatas 

(problemas que necessitam de atenção imediata); o estabelecimento de 
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resultados esperados (metas), ou seja, o que o paciente será capaz de 

realizar e em quanto tempo; a determinação das intervenções (ações de 

enfermagem) que serão prescritas; e o registro ou individualização do 

plano de cuidados. 

4. Implementação: na qual o plano de cuidado é colocado em prática, 

considerando a situação atual da pessoa antes de agir. Implica em 

realizar as intervenções reinvestigando as respostas iniciais, verificando 

se há sinais que devem ser comunicados imediatamente e registrando as 

informações. 

5. Avaliação: na qual se verifica a situação de saúde e a capacidade 

funcional da pessoa comparando com os resultados esperados (metas), 

verifica se a pessoa atingiu os resultados e se está pronta para controlar 

seus cuidados sozinha. 

Tannure e Gonçalves (2009, p. 18)descrevem o PE como “um método para 

se implantar, na prática profissional, uma teoria de enfermagem”. 

Carvalho e Bachion (2009) comentam que oPE envolve uma sequência de 

etapas específicas: obtenção de informações multidimensionais sobre o estado de 

saúde, identificação das condições que requerem intervenções de enfermagem, 

planejamento das intervenções necessárias, implementação e avaliação das ações. 

Tem como finalidade prestar atendimento profissional ao indivíduo, família ou 

comunidade, considerando suas singularidades e de modo ampliado. As autoras 

também comentam que sua aplicação requer bases teóricas do campo da 

Enfermagem e de fora dela. Segundo elas, o PE trata da expressão do método 

clínico utilizado pelo profissional de enfermagem. 

A enfermagem construiu um conjunto de conhecimento próprio de forma 

organizada, que resultou na criação de várias teorias que fundamentam a prática do 

enfermeiro. As teorias baseiam-se em conceitos, sendo um deles o de PE. A busca 

pela clareza desses conceitos tem sido uma constante na prática profissional de 

enfermagem (LIRA, LOPES, 2010). 

A prática profissional de enfermagem na América do Sul é regulamentada 

por legislação federal para que enfermeiros apliquem suas habilidades e 

conhecimento de forma autônoma e segura; em geral, de acordo com essas 
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legislações, a prática profissional de enfermagem deve ser pautada naqualidade e 

boa administração de enfermagem (CAMPOS, NEKRASSOVSKI, 2013). 

Considerando a evolução do conceito de SAE, a importância da 

operacionalização do PE, registro adequado de suas fasespara a atenção a saúde 

da população, a visibilidade e reconhecimento profissional, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) publicou em 15 de outubro de 2009 a resolução COFEN nº 

358/2009. Ela dispõe sobre a SAE e a implementação do PE em ambientes públicos 

ou privados, onde há o cuidado de enfermagem e estabelece que o PE deve ser 

realizado de forma deliberada e sistemática em todos os ambientes públicos ou 

privados onde ocorre o cuidado profissional de enfermagem(COFEN, 2009).  

Essa resoluçãodefine que os ambientes referem-se as instituições 

prestadoras de serviços de internação hospitalar, de serviços ambulatoriais de 

saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Quando 

realizado em serviços ambulatoriais, domicílios, escolas, associações comunitárias, 

entre outros, o PE é denominado nesses ambientes de Consulta de 

Enfermagem(COFEN, 2009). 

De acordo com a resolução do COFEN nº 358/2009 (COFEN, 2009), 

oPEorganiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

I- Coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem): processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado por meio de métodos e técnicas 

variadas, tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença; 

II- Diagnóstico de enfermagem: processo de interpretação e agrupamento 

dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem. Éa representação das respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados; 

III- Planejamento de enfermagem: determinação dos resultados esperados; 

e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face ao 

diagnóstico de enfermagem; 
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IV -Implementação: realização das ações ou intervenções determinadas na 

etapa de planejamento de enfermagem; 

V - Avaliação de Enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo 

de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as 

ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de 

verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do PE. 

Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do PE, de modo 

a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o 

diagnóstico de enfermagem e a prescrição das ações ou intervenções de 

enfermagem a serem realizadas. O técnico de enfermagem e o auxiliar de 

enfermagem participam da execução do PE, naquilo que lhes couber, sobe a 

supervisão e orientação do enfermeiro (COFEN, 2009). 

Conforme descrito na resolução COFEN nº 427/2012, o registro do PE é 

obrigatório. Nela consta que é responsabilidade e dever dos profissionais de 

enfermagem registrarem no prontuário do paciente as informações inerentes ao PE, 

mais especificamente um resumo dos dados coletados, os diagnósticos de 

enfermagem, as ações ou intervenções de enfermagem, e os resultados alcançados 

como consequência dessas ações de enfermagem. Os registros dessas informações 

podem ocorrer por meio de suporte de papel ou eletrônico (COFEN, 2012). 

A realização do PE possibilita aos enfermeiros o levantamento das 

condições de saúde dos pacientes e, desse modo, o planejamento e direcionamento 

das ações terapêuticas que serão implementadas em prol da sua recuperação, bem 

como a delegação de atividades para equipe de enfermagem (SANTOS, LIMA, 

2011). 

Proporciona benefícios para o cliente, a equipe de enfermagem e a 

instituição, direcionando a assistência conforme as necessidades de cada cliente e 

fornecendo meios para propor intervenções de enfermagem. Facilita a comunicação 

com os pacientes e permiti avaliações dos cuidados de enfermagem, pois 

proporciona o uso de linguagem padronizada e própria do enfermeiro. Com isso 

colabora para o desenvolvimento da profissão (LIRA, LOPES, 2010). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


33 

 

 

A aplicação do PE beneficia a qualidade na assistência ao paciente, a 

organização da assistência e a definição e valorização do papel do 

enfermeiro(AZEREDO, SILVA, LIMA, 2010). 

Nesse sentido, entende-se que o registro de cada etapa do PE no prontuário 

do cliente/paciente é necessário para a continuidade do plano de cuidado de 

enfermagem elaborado. Pois, a equipe de saúde que assiste a esse cliente/paciente 

pode visualizar os problemas de saúde reais ou potenciais levantados pelo 

enfermeiro, o plano de cuidados de enfermagem construído conforme a necessidade 

do caso, e assim, colaborar para a implementação e avaliação do cuidado prestado. 

A operacionalizaçãodo PE com o devido registro de suas etapas, pressupõe 

a organização das condições, dos recursos materiais e humanos, competência 

técnica-legal e valorização dada à sua atribuição, seja pela instituição, seja pelo 

profissional(CARVALHO, BACHION, 2009). Há fatores intervenientes ao contexto 

que podem facilitar ou dificultar sua essa operacionalização (AZEREDO, SILVA, 

LIMA, 2010; CARVALHO, BACHION, 2009; OFI, SOWUNMI, 2012). 

Diversos fatores intervêm à aplicação e registro do PE como a burocracia, o 

excesso de trabalho, a instabilidade hemodinâmica do cliente e ainda o 

desconhecimento do enfermeiro sobre a temática (CARVALHO et al., 2013). 

Há aqueles fatores relacionados a instituição como a falta de tempo da 

equipe de enfermagem associado ao número reduzido de profissionais e a falta de 

informatização dos processos de trabalho. Os fatores intervenientes relacionados 

aos profissionais estão associados a sua falta de conhecimento teórico com a 

operacionalização do PE, resistência e desmotivação.Fatores relacionados aos 

enfermeiros, na implementação da fase de diagnóstico de enfermagem, podem estar 

associados ao desconhecimento ou dificuldade de identificação desses diagnósticos. 

(LUIZ et al., 2010). 

Compreende-se que alguns fatores são fundamentais à aplicação e devido 

registro do PE, como o apoio da gerência de enfermagem, ou seja, vontade política 

da instituição para provimento de recursos que a viabilize (LUIZ et al., 2010). 

Em um estudo realizado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), onde a amostra foi composta por seis 

enfermeiros com dois ou mais anos de experiência na realização do PE, e que ainda 

receberam capacitação sobre o processo de enfermagem, quando admitidos no 
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hospital, a média de tempo total para na aplicação e registro do PE foram de 25,58 

minutos. Não foi contabilizado o tempo de anamnese e exame físico no momento de 

sua admissão, uma vez que esses dados já haviam sido coletados em outras 

unidades. Todas as etapas do PE eram informatizadas (ALMEIDA et al., 2010). 

No estudo de Tavares et al.(2013), realizado entre março e junho de 2010, 

em uma unidade pediátrica com15 enfermeiros e 64 técnicos de enfermagem, de um 

hospital público universitário de grande porte, em Minas Gerais, a implantação do 

PE ocorreu de forma gradativa e contou com oficinas de sensibilização e a 

assessoria da Vice Diretora de Enfermagem. O registro do PE era realizado em três 

impressos adaptados para a unidade: (1) histórico de enfermagem, (2) diagnóstico 

de enfermagem e (3) prescrição de enfermagem.  

Nesse período o PE era aplicado em 20 (33,33%) dos 60 leitos da unidade. 

Da amostra de 13 impressos de histórico de enfermagem, nenhum foi preenchido de 

forma integral e adequada. A parte do exame físico, foi preenchida em 

aproximadamente 70%, contudo a adequação da informação ficou abaixo de 30%. 

Constatou-se dos 13 casos investigados, 501 diagnósticos de enfermagem, média 

de oito diagnóstico por dia para cada paciente(TAVARES et al., 2013).  

Foram identificados e avaliados 65 impressos de prescrições de 

enfermagem, com o total 429 prescrições, sendo a mais frequente verificar sinais 

vitais (36). O registro de evolução foi identificado em 30,8% (N=4), apesar de não 

possuir formulário específico e consistir em registros de exame físico, não os 

relacionavamao estado geral e a situação dos problemas identificados (TAVARES et 

al., 2013). 

Em seu estudo, Tavares et al.(2013) evidenciaram a inadequação e o não 

preenchimento dos formulários institucionais relacionados ao PE, que pode estar 

relacionada a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, a falta de conhecimento dos 

técnicos de enfermagem sobre o PE e falta de articulação entre as fases do PE. 

Demonstraram que para eficácia na aplicação e registro do PE são necessários 

capacitações dos profissionais de enfermagem sobre SAE, sensibilização quanto 

sua importância, avaliação e readequação periódica de sua aplicação, além da 

informatização do processo. 

Outros estudiosos como Anjos et al. (2010), Labbadia et al.(2011), Malucelli 

et al. (2010), Palomo (2009), Palomo, Damas e Gutierrez (2010) e Santos 
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(2010),também corroboram que a informatização, ou seja, o uso de tecnologias de 

informação e comunicação podem favorecer a aplicação e registro do PE. 

 
 

3.2 Tecnologias de informação e comunicação 
 

Tecnologia é um "conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se 

aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade"(KENSKI, 2010, p. 24).É "um estudo sistemático sobre 

técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou 

domínios da atividade humana"(INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS, 2009). 

As tecnologias envolvidas no trabalho em saúde são classificadas como: 

leves (tecnologias de relações do tipo produção devínculo, autonomização, 

acolhimento, os próprios agires de gestão dos processos de trabalho); leves-duras 

(saberes bem estruturados que operamno processo de trabalho em saúde, como a 

clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia e outras); e duras 

(equipamentos tecnológicos do tipo máquinas,normas, estruturas organizacionais 

formais) (MERHY, 2002). 

As tecnologias na área da saúde englobam, dentre outras, as tecnologias de 

atenção a saúde, compostas por sistemas de informação e organização da atenção 

a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Os novos meios de comunicação - como 

a internet, as redes digitais, os computadores, os softwares- e seu processo de 

produção compreendem as tecnologias de informação e comunicação (KENSKI, 

2010). 

O uso de computadores (hardwares) e seus programas (softwares), 

conectados a redes digitais, permitem o processamento rápido da informação, ou 

seja, o armazenamento, processamento, apresentação e recuperaçãode registros, 

facilitando o trabalho em equipe(NOSSA, RESTREPO, RESTREPO, 2009). 

Nesse contexto, entende-se que um sistema informatizado, assim como 

formulários e fichas padronizadas para registro de enfermagem são formas de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). 
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3.3 Tecnologias de informação e comunicação: contribuição para o registro do 
processo de enfermagem 

 

Em âmbito internacional há várias pesquisas relacionadas a sistemas de 

informatizados na área da saúde. Entre elas a de Hübner et al. (2010) que identifica 

semelhançase diferençasna prevalência desistemas de tecnologia da informação de 

medicina e enfermagemem hospitaisaustríacos e alemães. 

Na pesquisa de Harrington (2011), a autorarelata que osRegistros 

Eletrônicos de Saúde (RES), uma forma de sistema informatizado, estão 

consumindo uma quantidade cada vez maior de recursos materiais e humanos em 

toda a saúde, em virtude da necessidade de renovação das instalações muito 

antigas e ultrapassadas. Para essa autora, o benefício final do RES relacionado a 

tempo, energia e custos no serviço de saúde é a Inteligência Clínica (IC), que 

consiste na agregação eletrônica de dados clínicos fidedígnos, relevantes e 

oportunos para gerar uma informação significativa, acionando um conhecimento 

capaz de melhorar as estruturas, processos e resultados.  

Ainda segundo essa autora, a IC é um campo emergente em saúde que irá 

mudar a prática de enfermagem, dirigindo os resultados clínicos e eficiência 

operacional. Esse campo é essencial para as organizações dos RES e outros 

sistemas de informação clínica. Estes sistemas aumentam rapidamentea quantidade 

de dadosde saúde, criando umtrunfo poderoso,anteriormente inatingível, que irá 

ajudar a construir a IC que vaitransformar a saúde. 

Em um estudo bibliográfico realizado por Cavalcante et al(2011) sobre 

experiências de informatização em enfermagem no Brasil, foram selecionados 97 

trabalhos (94 artigos e três teses) no período de 1989 a 2009. Os autores 

verificaram qua a informática em enfermagem tem sido utilizada prioritariamento 

para: o ensino de graduação (43%), a administração em enfermagem (20%) e o 

desenvolvimento do PE (17%). O estudo chama a atenção para o fato de que a 

maioria dessas experiências continuam dentro das instituições de ensino, sem 

incidirem sobre a prática profissional. 

 Em outro estudo, Melo e Enders (2013) realizaram revisão integrativa da 

literatura sobre sistemas de informação que utilizam o processo de enfermagem 

(PE)e identificaram 14 (quatorze) artigos. Segundo esses autores, essa produção 
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incipiente pode ser associada a grande dificuldade de implementação do processo 

de enfermagem (PE). Eles observaram poucas experiências na construção, 

utilização e aplicabilidade dos sistemas informatizados nesta área na América do 

Norte, Europa e Ásia. Porém, destacaram o Brasil com 08 (oito) artigos (57,1%), 

surpreendendo que a maioria dos sistemas de informação utiliza o PE. 

 Entre os estudos sobre sistemas de informação para apoio ao processo de 

enfermagem estão o de Palomo (2009), Peres et al. (2009), Labbadia et al. (2011) e 

Pinto (2011). 

 O estudo de Peres et al. (2009)descreve o desenvolvimento do PROCEnf-

USP(Sistema de Documentação Eletrônica do Processo de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo), o qual permite a documentação clínica e a geração de 

relatórios do processo de enfermagem, e também fornece apoio às decisões sobre 

diagnósticos, resultados esperados e intervenções de enfermagem. Esclarecem que 

um dos fatores que possibilitou o incremento do projeto foi o auxílio financeiro do 

Conselho Nacional para o Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq) e da 

Superintendência do Hospital Universitário de São Paulo (HU-USP). 

 Peres et al. (2009)relatam que foi possível identificar nos enfermeiros 

expressões de opiniões favoráveis à implementação do sistema nas unidades piloto, 

devido a uma postura realista e madura em relação ao processo de mudanças. 

Nesses estudos,não encontrou-se indicadores do impacto do sistema na aplicação 

do PE e seu registro. 

Na pesquisa de Pinto (2011) foi descrito o processo de criação e 

desenvolvimento de uma aplicação da informática nos registros de enfermagem, 

denominada PRINCE (Programa de Informatização dos Cuidados de Enfermagem). 

Este pesquisador relata que após a implantação desse programa houve um aumento 

na taxa de cumprimento do plano de cuidados e que no momento de publicação do 

seu artigo estava em 95%. Esse dado foi extraído do próprio sistema por meio da 

função de confirmação da execução intervenção. Para esse autor, o processo 

decisório fluiu melhor, os erros de medicamento foram quase eliminados por 

completo, e o tempo despendido nos registros de enfermagemdiminuiu em cerca de 

40%, quando comparado com a forma de registros anterior ao sistema. 

Apesar de mensurar o quanto foi a taxa de cumprimento do plano de 

cuidados (95%), não foi encontrado no estudo de Pinto (2011) um comparativo 
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dessa taxa com o período anterior a implantação do sistema. Também não há 

menção da taxa de execução de outras etapas do PE, apenas a etapa de 

implementação do plano de cuidados. 

No estudo de Palomo (2009) foi apresentado o desenvolvimento e avaliação 

de um módulo informatizado, denominado Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (Módulo SAE), incorporado ao Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). A avaliação foi baseada na opinião de 

um grupo constituído por 25 enfermeiros da instituição. Nesse estudo o autor 

concluiu que o sistema contribuiu para a legibilidade dos registros das ações de 

enfermagem, segurança dos registros no prontuário eletrônico do paciente; facilitou 

o trabalho do enfermeiro e o registro dos dados durante a admissão do paciente e; 

permitiu diminuir significativamente o tempo despendido para atualizar as 

intervenções da prescrição de enfermagem. O foco do estudo estava na opinião do 

grupo de enfermeiros constituintes da pesquisa. Não se encontrou dados que 

mensurassem a quantidade de registros sobre a aplicação do PE. O próprio autor 

relatou a necessidade de outros estudos explorarem ou aprofundarem, de forma 

mensurável, a utilização de recursos tecnológicos no processo de assistência de 

enfermagem. 

Labbadia et al. (2011) descreveram a experiência de um grupo de 

enfermeiras na criação do Sistema Informatizado de Indicadores de Enfermagem do 

Hospital São Paulo (SIIE-HSP). O sistema auxilia no gerenciamento de indicadores 

que envolvem diretamente os eventos adversos relacionados à assistência de 

enfermagem, tais como: extubação não planejada, hipotermia, lesões de pele, perda 

de cateter urinário, perda de cateter vascular central, perda de cateter vascular 

periférico, perda de dreno, perda de sonda do trato gastrointestinal, queda de 

paciente e úlceras por pressão. O objetivo desse estudo foi o de descrever as 

etapas de construção do SIIE-HSP. 

Para esses autores, seu desenvolvimento representou um desafio, visto a 

falta de modelos informatizados livre de erros de operacionalidade e que refletisse a 

realidade institucional. Relatam que são necessários mais estudos para avaliar e 

comprovar a eficácia do sistema, analisar sua utilização pela equipe de enfermagem 

e de sensibilizá-la quanto a importância do uso de indicadores. Não foi identificada a 
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descrição de indicadores,nem o efeito do sistema sobre a aplicação das etapas do 

PE. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 Tipo 
 

Trata-se de um estudo de caso único,integrado, com finalidade 

exploratória.Optou-se pelo método de estudo de caso (YIN, 2010)por considerar as 

condições que diferenciam esse dos demais métodos, devido: a forma da questão 

de pesquisa ("como" e "porque"), a não exigência de controle dos eventos 

comportamentais e o enfoque em evento contemporâneo. 

De acordo com Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica de 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, em 

especial quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. 

 

A investigação do estudo de caso enfrenta a situação 
tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais 
variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como 
resultado conta com múltiplas fontes de evidência, com os 
dados precisando convergir de maneira triangular, e como 
outro resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das 
proposições teóricas para orientar a coleta e a análise de 
dados (YIN, 2010, p. 40). 

 

O caso único envolve um caso individual, diferentemente dos casos múltiplos 

que são compostos por dois ou mais casos individuais, e quando envolvem mais do 

que uma unidade de análise, ou seja, quando a atenção também é dirigida a 

subunidade do caso, são ditos integrados(YIN, 2010). 

A Figura 1ilustra o esquema do modelo de estudo de caso único integrado 

utilizado nessa pesquisa. 

Sua finalidade foi exploratória, visto que a estratégia foi usada para explorar 

as situações, cuja intervenção não possuía um único e claro conjunto de resultados 

(YIN, 2010). 
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Figura 1 - Modelo do estudo de caso único integrado 

 
Fonte: Adaptado de Yin (2010, p. 70). 

 

4.2 Período 
 

O estudo foi realizado de janeiro a abril de 2014. 

Tendo em vista que o SIEnf, o SICODE e os novos modelos padronizados 

de fichas para registro do processo de enfermagem, foram implantados na UTI 

Neonatal em 2011, considerou-se para os propósitos do estudo um período de três 

meses anterior e posterior a essas implantações. 

Para melhor entendimento, considerou-se o fato do SIEnf, SICODE e os 

novos modelos padronizados de fichas para registro do processo de enfermagem, 

terem sido tecnologias novas na UTI Neonatal, adotou-se para o conjunto dessas 

três o termo novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs). 

Portanto, foi considerado o período de setembro, outubro e novembro de 

2010 como período anteriorasNTICs e o período de setembro, outubro e novembro 

de 2012 como posterior as NTIC. 

 

4.3 Caso único 
 

O caso único delimitado nessa pesquisa foi a Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal (UTI Neonatal) de um hospital de ensino da região centro-

oestedo Brasil. Aescolha se deu ao fato de que nessa unidade havia um número 

maior de enfermeiros que participaram do processo de implantação e continuavam a 

trabalhar no setor no período de realização do estudo. 
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A UTI Neonatal atendia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes 

provenientes da região metropolitana da cidade onde está inserida e, também, da 

região centro-oeste do Brasil. Era composta por equipe multidisciplinar: 

enfermagem, fisioterapia, nutrição e medicina. 

 

4.3.1 Cenário da UTI Neonatalantes dasnovas tecnologias de informação e 
comunicação 
 

No período anterior as novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTICs), ou seja, de setembro a novembro de 2010, os registros de aplicação das 

etapas do Processo de Enfermagem (PE) eram realizados em prontuários 

impressos. Utilizavam-se formulários e fichas que após preenchidos, eram anexados 

ao prontuário do cliente/paciente: 

- Sistemática da Assistência de Enfermagem, este formulário foi padronizado 

para ser utilizada na UTI Cirúrgica (para adultos), porém era adotada pela UTI 

Neonatal, desse modo, parte dos campos não eram preenchidos, uma vez que não 

eram específicos para neonatos. Continha campos para registro da coleta de dados 

categorizados por sistemas orgânicos (sistema cardiovascular, respiratório, nervoso, 

gastroinstestinal, entre outros), com dados pré-cadastrados para assinalar “X” ou 

serem completados; lista com alguns diagnósticos de enfermagem e prescrições de 

enfermagem para marcar “X”; anotações de enfermagem, onde a enfermeira e 

técnico de enfermagem acrescentavam outras informações não constantes nos 

demais campos. 

- Ficha de Prescrição Multiprofissional, utilizada pelas enfermeiras e médicos 

para registrarem suas prescrições. Esta ficha também era utilizada para outras 

anotações de enfermagem pela enfermeira e técnico de enfermagem. 

- Ficha de Evolução Mutiprofissional, utilizada pelas enfermeiras, médicos, 

fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais com nível de ensino superior 

para registro da evolução do neonato.  
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4.3.2 Cenário da UTI Neonatal após asnovas tecnologias de informação e 
comunicação 

 

No período posterior asNTICs (setembro a novembro de 2012), o número de 

leitos permaneceu os mesmos oitos, os registros de cada etapa do processo de 

enfermagem continuaram em prontuários de papel. No entanto, os enfermeiros 

tinham a opção de elaborarem o processo de enfermagem com o apoio de novas 

tecnologias incorporadas ao serviço: o Sistema Informatizado de Enfermagem 

(SIEnf), o Sistema de Controle de Documentos de Enfermagem (SICODE), e os 

novos modelos de fichas de papel criadas especificamente para clientes neonatos. 

 

4.3.2.1 SIEnf – Sistema Informatizado de Enfermagem 
 

Trata-se de um protótipo elaborado pelo próprio pesquisador em dezembro 

de 2010, sendo desenvolvido no Microsoft® Office Access 2007, software para 

gerenciamento de banco de dados. O processo de implantação do sistema na UTI 

Neonatal começou em março de 2011 e contou com o apoio da Diretoria de 

Enfermagem do hospital e da Gerente de Enfermagem da UTI Neonatal, as 

colaborações de enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretariados e bolsistas do 

setor, bem como a de residentes e acadêmicos de enfermagem.  

O processo implantação do sistema foi intermediado pelaconsultoria interna 

de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) do hospital, composta de 

um enfermeiro. Algumas das suas atividades eram: ajustar as estruturas do SIEnf às 

necessidades do usuário e da instituição, sob orientação da Diretoria de 

Enfermagem e de dois docentes da Faculdade de Enfermagem da UFG; promover a 

revisão dos modelos de protocolos de enfermagem; orientar, tanto em grupo quanto 

individualmente, a equipe de enfermagem da UTI-Neonatal nas revisões de 

protocolos de enfermagem, processos de trabalho, normas, e como aplicar o 

processo de enfermagem (PE) no SIEnf de forma otimizada. 

O SIEnf, versão 1.3 no período de implantação na UTI Neonatal,estava 

estruturado em dois módulos: um assistencial e outro administrativo. O arquivamento 

e resgate de impressos padronizados de enfermagem, protocolos de enfermagem e 

de outros relatórios de enfermagem foram construídos temporariamente fora do 
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SIEnf, no sistema de pastas eletrônicas do Windows XP, onde foi chamado de 

SICODE - Sistema de Controle de Documentos de Enfermagem (Figura 2). 

 

Figura 2: Diagrama estrutural do SIEnf (versão 1.3) e do SICODE. Hospital de 
ensino da região centro-oeste do Brasil, 2012 
 

 

Fonte: autor (2014). 

 

O SIEnf foi projetado para que suas telas possuam interfaces amigáveis aos 

usuários iniciantes. Sua tela inicial permitia ao usuário escolher um dos dois 

módulos. Caso ele opta-se por iniciar o registro da assistência de enfermagem 

deveria escolher o módulo assistencial. Caso quisesse inserir ou resgatar dados 

gerenciais, ele deveria escolher o módulo administrativo (Figura 3). 

O módulo assistencial foi elaborado para o registro do PE. Nele o usuário 

tinha acesso aos cadastros de clientes, plano de cuidados, diagnósticos de 

enfermagem, metas, objetivos, prescrições de enfermagem e evolução de 

enfermagem. 
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Figura 3 - Tela inicial do SIEnf. Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil, 
2012 

 

Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
 

Para registrar o PE no SIEnf o enfermeiro, inicialmente, acessava a tela de 

cadastro de clientes (Figura 4), onde selecionava um cliente pelo seu número de 

prontuário ou por seu nome. Caso necessário, cadastrava um novo cliente. Após 

isso, ele acessava a tela de planos de cuidados.  

Na tela de plano de cuidados (Figura 5) o enfermeiro optava por criar novo 

plano de cuidados ou duplicar outro já existente, e a partir deste, realizava 

alterações no plano de cuidados que forem necessárias. Em seguida, ele optava por 

acessar a tela de coleta de dados e evolução. 

 

Figura 4- Tela de cadastro de clientes do SIEnf. Hospital de ensino da região centro-
oeste do Brasil, 2012 

 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
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Figura 5 - Tela de planos de cuidados de enfermagem do SIEnf. Hospital de ensino 
da região centro-oeste do Brasil, 2012 

 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 

 

Na tela de coleta de dados e evolução de enfermagem (Figura 6) o 

enfermeiro registrava as informações referentes a sua coleta de dados, conclusão e 

conduta. Em seguida clicava no botão “Voltar”. 

 

Figura 6 - Tela de coleta de dados e evolução de enfermagem no SIEnf.  Hospital 
escola da região centro-oeste do Brasil, 2012 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
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Ao retornar a tela anterior ele tinha a opção de seguir para a tela de 

diagnósticos de enfermagem. Uma caixa de diálogo era aberta e dava a opção do 

enfermeiro escolher um diagnóstico de enfermagem, entre vários cadastrados no 

sistema, filtrando-o por domínio e classe. Era possível ir direto a lista de diagnósticos 

sem filtro, nesse caso aparecia uma lista com todos os diagnósticos cadastrados 

(Figura 7). 

 
Figura 7 - Tela de diagnóstico de enfermagem. Hospital de ensino da região centro-
oeste do Brasil,2012 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 

 
Após escolher o diagnóstico, o sistema permitia a inserção dos fatores 

relacionados e das características definidoras (se fosse o caso) disponíveis em listas 

suspensas ao lado de cada campo, cadastradas conforme cada diagnóstico. O 

enfermeiro tinha a liberdade de inserir qualquer outro dado que não estivesse na 

lista, de forma a personalizar o registro.Em seguida, optava-se por acessar a tela 

meta e objetivos. 
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Figura 8 - Tela de diagnóstico de enfermagem. Hospital de ensino da região centro-
oeste do Brasil, 2012. 

 

Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
 

Na tela meta e objetivos (Figura 9), o enfermeiro selecionava quais metas e 

objetivos que melhor atendiam às necessidades do cliente. A lista dessas opções 

estava padronizada para cada diagnóstico de enfermagem. 

 

Figura 9 - Tela de meta e objetivos no SIEnf. Hospital de ensino da região centro-
oeste, do Brasil 2012 

 

Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
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Mesmo depois de selecionado a meta e os objetivos, era possível modificá-

los (caso necessário) para individualizar as necessidades específicas daquele 

cliente. Em seguida, ele retornava até a tela de plano de cuidados onde optava por 

elaborar as prescrições de enfermagem. 

Na tela de prescrições de enfermagem (Figura 10) o enfermeiro optava por 

selecionar um conjunto de prescrições de enfermagem relacionadas a um 

diagnóstico de enfermagem ou a um procedimento assistencial. Em seguida, as 

prescrições selecionadas podiam, também, serem modificadas e individualizadas as 

necessidades do cliente/paciente. 

 
Figura 10 - Tela de prescrições de enfermagem no SIEnf. Hospital de ensino da 
região centro-oeste do Brasil, 2012 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
 

O próximo era retornar a tela de plano de cuidados, clicando no botão 

‘Voltar”. Em seguida, para clicava-se no botão imprimir para que todo o registro 

efetuado nesse dia fosse impresso (Figura 11). 

Ao final, o impresso do plano de cuidados do cliente/paciente (Anexo A) era 

assinado e carimbado pelo enfermeiro e anexado ao prontuário de papel. 
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Figura 11 - Tela de impressão do plano de cuidados no SIEnf. Hospital de ensino de 
região centro-oeste do Brasil, 2012 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 

Já no módulo administrativo do SIEnf, era possívelaos enfermeiros com perfil 

de acesso administrativo cadastrar usuários do sistema, planos de cuidados 

padronizados por diagnósticos de enfermagem, planos de cuidados padronizados 

por procedimentos, outros cadastros, preenchimento de formulários administrativos 

e emissão de relatórios estatísticos (Figura 12). 

Figura 12 - Tela inicial do módulo administrativo do SIEnf. Hospital de ensino da 
região centro-oeste, 2012 

 

 
Fonte: SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem, versão 1.3 (2012). 
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Outro sistema construído e implantado na UTI neonatal paralelamente ao 

SIEnf, o qual integraria no futuro o módulo administrativo deste, era o Sistema de 

Controle de Documentos de Enfermagem (SICODE). 

 

4.3.2.2 SICODE – Sistema de Controle de Documentos de Enfermagem 
 

O SICODE era um sistema de organização e padronização dos arquivos e 

pastas eletrônicas de enfermagem, utilizando-se do Windows XP e conectado à rede 

eletrônica do hospital. Todos os arquivos eletrônicos da enfermagem, contidos no 

disco rígido dos computadores locais de cada setor e utilizados por suas 

Assessorias de Enfermagem, foram transferidos para o servidor principal do hospital.  

Esses arquivos, foram reorganizados em duas pastas eletrônicas principais: 

- Pasta ‘Enfermagem’: onde cada setor do hospital tinha sua pasta para 

consulta de seus impressos, protocolos de enfermagem e relatórios, todos em PDF 

(não permite edição). Sendo o acesso ao seu conteúdo livre a qualquer profissional 

cadastrado na rede informatizada do hospital(Figura 13). 

 

Figura 13 - Estrutura parcial da pasta eletrônica "Enfermagem" no SICODE. Hospital 
de ensino da região centro-oeste, 2012 

 
Fonte: SICODE - Sistema Informatizado de Controle de Documentos de Enfermagem (2012). 

 

Na pasta eletrônica da UTI-Neonatal contida no SICODE, é possível resgatar 

a planilha eletrônica com os principais diagnósticos de enfermagem do setor (Figura 

14). 
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Figura 14- Tela de diagnósticos de enfermagem padronizados na UTI Neonatal. 
Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil, 2012 

 
Fonte: SICODE - Sistema Informatizado de Controle de Documentos de Enfermagem (2012). 

Nessa planilha cada diagnóstico de enfermagem possui um plano de 

cuidados padronizado que pode subsidiar a enfermeira na elaboração de um plano 

de cuidados individualizado (Figura 15). 

 

Figura 15 - Tela de planos de cuidados de enfermagem padronizados na UTI 
Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil, 2012 

 

 
Fonte: SICODE - Sistema Informatizado de Controle de Documentos de Enfermagem (2012). 
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- Pasta ‘Assessoria de Enfermagem’: destinado aos arquivos eletrônicos 

restritos a cada Assessoria de Enfermagem (Figura 16). 

Estas pastas estavam subdivididas em outras, padronizadas por assunto de 

interesse, como escalas em elaboração, relatórios e outros documentos de conteúdo 

restrito. Portanto, seu acesso era restrito por senha. 

 

Figura 16 - Estrutura das pastas de cada Assessoria de Enfermagem no SICODE. 
Hospital de ensino da região centro-oeste, 2012.

 
Fonte: SICODE - Sistema Informatizado de Controle de Documentos de Enfermagem (2012). 

 

4.3.2.3 Formulários e fichas de enfermagem 

 

Durante o processo de implantação do SIEnf, o formuláriode papel da 

‘Sistemática da Assistência de Enfermagem’, o qual era modelado para 

clientes/pacientes adultos, fora substituído por quatro novas fichas de papel, as 

quais foram modeladas para atendimento a neonatos. 

− Ficha de admissão de enfermagem(Anexo B): elaborada para ser 

preenchida no momento da admissão do neonato no setor. Está estruturada em 

campos abertos para registro da identificação, antecedentes maternos, história da 

gestação, história do parto, história do recém-nascido, hipótese diagnóstica de 

enfermagem e condutas. Contém campos para assinatura e carimbo do enfermeiro. 

− Ficha de exame físico do enfermeiro (Anexo C): utilizada para registro 

diário e por período (matutino, vespertino e noturno) do exame físico do neonato. 

Possui campos para serem assinalados quando presentes ou ausentes, 
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categorizados por sistema neurológico, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, 

geniturinário e tegumentar. Também contém campos para observações, assinatura e 

carimbo do enfermeiro. 

− Ficha de balanço hidroeletrolítico, sinais vitais e anotações de 

enfermagem (Anexo D):além da identificação do neonato, possui campos para 

registro a cada hora dos sinais vitais ede outras medidas pressóricas egasométricas; 

balanço hidroeletrolítico divido em colunas de ganhos e perdas, com campo para 

cálculo do balanço a cada seis horas; campos para observações e anotações de 

enfermagem a cada período. Contém campos para assinatura e carimbo do 

enfermeiro. 

− Ficha de alta de enfermagem (Anexo E):inicia como as demais fichas com 

campos para identificação do neonato, em seguida um espaço que ocupa a maior 

parte da ficha (tamanho A4), para registro do relatório de enfermagem, onde espera-

se um resumo sobre a internação do paciente e condições de alta. Contém campos 

para assinatura e carimbo do enfermeiro. 

Para elaboraçãodas quatro fichas, fora retomado o projeto de construção de 

uma ficha de sistemática da assistência de enfermagem próprio da UTI Neonatal, 

que estava parado a pouco menos de dois anos. Com a implantação do SIEnf os 

objetivos dessa ficha foram reformulados e passarama ser o de complementar os 

impressos realizados no sistema, até que uma nova versão do sistema incorpora-se 

as estruturas dessas fichas de papel. 

O enfermeiro ainda tinha a opção de não utilizar o software e registrar todas 

as etapas do PE nas fichas padronizadas mencionadas acima e nas outras que 

continuavam a existir (‘Prescrição Multiprofissional’ e ‘Evolução Multiprofissional’). 

 

4.4 Unidades integradas de análise 
 

As unidades integradas de análise consideradas foram os enfermeiros e 

suas respectivas anotações nos prontuários dos pacientes internados no local do 

estudo.  

O critério de inclusão de enfermeiros na amostra foi o de ter exercido 

atividades de cuidados direto a pacientes internados no cenário da pesquisa entre 
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setembro de 2010 até novembro de 2012, sem usufruir de afastamento por mais de 

120 dias. 

Do total de 13 enfermeiros que trabalhavamna UTI Neonatal, sete atendiam 

aos critérios de inclusão. Estes foram convidados e aceitaram em participar do 

estudo mediante esclarecimentos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B). De acordo com o método de estudo de caso (YIN, 2010), 

cada um dos sete enfermeiros foi considerado como unidade integrada de análise. 

Todos os sete enfermeiros eram do sexo feminino. Desse modo, passa-se a 

adotar o termo no feminino.  

Para preservar suas identidades cada enfermeira foi identificada com os 

seguintes códigos: U1, U2, U3, U4, U5, U6 e U7.  

O corpus de análise de registros consistiudas anotaçõesnos prontuários de 

papel dos pacientes internados no período de estudo, efetuadas pelas enfermeiras 

inclusas na amostra. 

Os registros das enfermeirasseguiram os seguintes critérios de inclusão:  

− apresentarem-se legíveis; 

− datados; 

− devidamente assinados, de modo a proporcionar identificação do 

autor. Exceção a este requisito foi feita em relação aos símbolos 

relativos a implementação da assistência de enfermagem prescrita, os 

quais são expressos por meio de um traço na diagonal efetuado pelo 

profissional de enfermagem, sem necessidade de especificação de 

autoria; 

− limitar-se as primeiras 72 horas de permanência do paciente no 

cenário do estudo. 

 

4.5 Técnica de coleta de dados 
 

4.5.1 Dia de atendimento de enfermagem (DAE) 
 

Cada dia de internação foi considerado como dia de atendimentode 

enfermagem (DAE). 
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Houve na UTI Neonatal 24 admissões de setembro a novembro de 2010 e 

22 admissões de setembro a novembro de 2012. Considerando que os registros, do 

grupo composto pelas sete enfermeiras inclusas na amostra, foram limitados a até 

72 horas da admissão de cada cliente/paciente, o total de DAErealizado por esse 

grupo foi de 132, sendo 70 DAEno período referente a 2010 e 62 DAE no referente a 

2012 (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Distribuição de admissões e dias de 
atendimento de enfermagem na UTI Neonatal por 
período de estudo. Hospital de ensino da região 
centro-oeste do Brasil. Setembro a novembro de 2010 
e 2012. 
Período Admissões DAE* 
Setembro a novembro de 2010 24 70 
Setembro a novembro de 2012 22 62 
Total 46 132 
*Primeiras 72 horas de permanência do paciente 
Legenda: DAE - Dias de Atendimento de Enfermagem 
Fonte: autor (2014). 

 

Para cada prontuário impresso analisado foi atribuído nos registros da 

pesquisa um código único, a fim de preservar a identidade do paciente e 

daenfermeira. 

 

4.5.2 Unidades de registro (UR) 
 

Cada frase ou símbolo contido nas anotações da enfermeira, que 

caracteriza-se alguma etapa do Processo de Enfermagem (PE), foi contabilizada 

como uma unidade de registro (UR) e alocada em uma das cinco etapas do PE 

definidas abaixo.  

 

4.5.3 Etapas do Processo de Enfermagem 
 

1ª Etapa do PE(unidades de registro relativas à coleta de dados de 

enfermagem): frase ou símbolo referente a informaçãosobre o cliente/paciente e 

sobre suas respostas humanas. 
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2ª Etapa do PE (unidades de registro relativas ao diagnóstico de 

enfermagem): frase declarada como diagnóstico de enfermagem, mediante ou não o 

uso de taxonomias. 

3ª Etapa do PE(unidades de registro relativas ao planejamento de 

enfermagem): informações referentes aos resultados esperados (metas ou 

objetivos) e intervenções de enfermagemplanejadas na forma de prescrição de 

enfermagem. 

4ª Etapa do PE(unidades de registro relativas a implementação de ações de 

enfermagem): símbolo ou informaçãosobre ação efetuada pelo enfermeiro ou 

técnico de enfermagem, relativa a implementação da assistência de enfermagem 

prescrita. 

5ª Etapa do PE (unidades de registro relativas a avaliação de enfermagem): 

registro que demonstrasse o estado de alcance dos resultados esperados (metas ou 

objetivos)decorrentes das ações ou intervenções de enfermagem. 

Cada unidade de registro do PE foi classificada conforme a tipologia de 

necessidades humanas e sociais(GARCIA, CUBAS, 2012). Dessa forma, foi possível 

identificar quais tipos de necessidades do paciente estão sendo mais ou menos 

atendidas, tanto no momento de coleta de dados, quanto nos momentos de 

elaboração de diagnósticos de enfermagem, metas e objetivos (resultados de 

enfermagem), prescrição de enfermagem, implementação da assistência de 

enfermagem e avaliação de enfermagem. 
 

4.5.4 Necessidades Humanas e Sociais (NHS) 
 

Segundo o referencial adotado nesse estudo (GARCIA, CUBAS, 2012) há 31 

tipos de necessidades humanas e sociais (NHS) categorizados em três grupos de 

necessidades humanas: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classificação e definiçãodas Necessidades Humanas e Sociais 
Necessidades Humanas Psicobiológicas 

Item Necessidade Definição 
1 Oxigenação É a necessidade do indivíduo de obter o oxigênio por meio da 

ventilação; difusão do oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e 
o sangue; de transporte de oxigênio para os tecidos periféricos e da 
remoção de dióxido de carbono; e de regulação da respiração, com o 
objetivo de produzir energia (ATP) e manter a vida. 

2 Hidratação É a necessidade do indivíduo de que os líquidos, compostos 
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essencialmente pela água, sejam mantidos em nível ótimo, como o 
objetivo de favorecer o metabolismo corporal. 

3 Nutrição É a necessidade do indivíduo de obter os elementos necessários para 
consumo e utilização biológica de energia e nutrientes em nível celular, 
com o objetivo de manutenção da saúde e da vida. Envolve os 
processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de nutrientes, 
captação dos mesmos e sua utilização no metabolismo celular. 

4 Eliminação É a necessidade do indivíduo de eliminar substâncias indesejáveis ou 
presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a 
homeostase corporal. 

Continua 

Quadro 1 - Classificação e definição das Necessidades Humanas e Sociais 
(continuação) 

Necessidades Humanas Psicobiológicas 
Item Necessidade Definição 

5 Sono e repouso É a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a 
suspensão natural, periódica e relativa da consciência; o corpo e a 
mente em estado de imobilidade parcial ou completa e as funções 
corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de restaurar o vigor 
para as atividades cotidianas. 

6 Atividade física É a necessidade do indivíduo de mover-se intencionalmente, sob 
determinadas circunstâncias, usando a capacidade de controle e 
relaxamento dos grupos musculares, com o objetivo de evitar lesões 
tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar-se, 
trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, sentir-se 
bem, etc. 

7 Sexualidade e 
reprodução 

É a necessidade do indivíduo de integrar aspectos somáticos, 
emocionais, intelectuais e sociais, com o objetivo de relacionamento 
afetivo-sexual com um parceiro, obter prazer e procriar. 

8 Segurança física 
e do meio 
ambiente 

É a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de proteger-se e 
de manter um ambiente livre de agentes agressores, com o objetivo de 
preservar a segurança física e socioambiental. 

9 Cuidado corporal 
e ambiental 

É a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e 
eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu asseio 
corporal e apresentação pessoal, da família e coletividade; e para 
manter o ambiente domiciliar em condições que favoreçam à saúde. 

10 Integridade física É a necessidade do indivíduo de manter as características orgânicas de 
elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do 
tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, com o objetivo de proteger o 
corpo. 

11 Regulação: 
crescimento 
celular e 
desenvolvimento 
funcional 

É a necessidade do indivíduo de que o organismo mantenha a 
multiplicação celular e o crescimento tecidual, assim como de receber a 
estimulação adequada, com o objetivo de crescer e desenvolver-se 
dentro dos padrões da normalidade. 

12 Regulação 
vascular 

É a necessidade do indivíduo de que sejam transportados e 
distribuídos, por meio do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e 
removidas as substâncias desnecessárias, com o objetivo de manter a 
homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo. 

13 Regulação 
térmica 

É a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e a 
perda de energia térmica, com o objetivo de manter uma temperatura 
corporal central (temperatura interna) entre 35,5°c e 37,4°c. 

14 Regulação 
neurológica 

É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer o 
funcionamento do sistema nervoso, com o objetivo de controlar e 
coordenar as funções e atividades do corpo e alguns aspectos do 
comportamento. 
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15 Regulação 
hormonal 

É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer a liberação e 
a ação de substâncias ou fatores que atuam na coordenação de 
atividades/funções específicas do corpo. 

16 Sensopercepção É a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os estímulos 
sensoriais, com o objetivo de interagir com os outros e com o ambiente. 

17 Terapêutica e de 
prevenção 

É a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo vital e 
situações do processo saúde e doença, o que inclui buscar atenção 
profissional com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde, 
prevenir doenças e agravos à saúde, readaptar ou habilitar funções ou 
cuidados paliativos para uma morte digna. 

(Continua) 
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Quadro 1 - Classificação e definição das Necessidades Humanas e Sociais 
(continuação) 

Necessidades Humanas Psicossociais 
Item Necessidade Definição 

18 Comunicação É a necessidade do indivíduo de enviar e receber mensagens utilizando 
linguagem verbal (palavra falada e escrita) e não verbal (símbolos, 
sinais, gestos, expressões faciais), com o objetivo de interagir com os 
outros. 

19 Gregária É a necessidade do indivíduo de viver em grupo, com o objetivo de 
interagir com os outros e realizar trocas sociais. 

20 Recreação e lazer É a necessidade do indivíduo de dispor de tempo livre, recursos 
materiais e ambientais e de acesso a entretenimento, distração e 
diversão. 

21 Segurança 
emocional 

É a necessidade do indivíduo de ter consciência e saber lidar com os 
próprios sentimentos e emoções, e de confiar nos sentimentos e 
emoções dos outros em relação a si, com o objetivo de sentir-se seguro 
emocionalmente. 

22 Amor, aceitação É a necessidade do indivíduo de ter sentimentos e emoções em relação 
as pessoas em geral, com o objetivo de ser aceito e integrado aos 
grupos, de ter amigos e família. 

23 Autoestima, 
autoconfiança, 
autorrespeito 

É a necessidade do indivíduo de sentir-se adequado para enfrentar os 
desafios da vida, de ter confiança em suas próprias ideias, de ter 
respeito por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer merecedor de 
amos e felicidade, de não ter medo de expor suas ideias, desejos e 
necessidades, com o objetivo de obter controle sobre sua própria vida, 
de sentir bem estar psicológico e perceber-se como centro vital da 
própria existência. 

24 Liberdade e 
participação 

É a necessidade que o indivíduo tem de agir conforme a sua própria 
determinação, dentro de uma sociedade organizada, respeitando os 
limites impostos por normas (sociais, culturais, legais) definidas. Em 
resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou discordar, 
informar ou ser informado, delimitar ou ser delimitado, com o objetivo de 
ser livre e preservar sua autonomia. 

25 Educação para a 
saúde e 
aprendizagem 

É a necessidade do indivíduo de adquirir conhecimento e 
desenvolvimento e desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras 
com o objetivo de expressar comportamentos saudáveis e responder a 
situações do processo saúde e doença, novas ou já conhecidas. 

26 Autorrealização É a necessidade do indivíduo de desenvolver suas capacidades físicas, 
metais, emocionais e sociais, com o objetivo de ser o tipo de pessoa 
que deseja e alcançar metas que estabeleceu para sua vida. 

27 Espaço É a necessidade do indivíduo de delimitar-se no ambiente físico, ou 
seja, expandir-se ou retrair-se com o objetivo de preservar a 
individualidade e a privacidade. 

28 Criatividade É a necessidade do indivíduo de ter ideias e produzir novas coisas, 
novas formas de agir, com o objetivo de alcançar satisfação pessoal e 
sentir-se produtivo e capaz. 

29 Garantia de 
acesso à 
tecnologia 

É a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de ter acesso a 
bens e serviços que melhoram ou prolongam a vida. 

Necessidades Humanas Psicoespirituais 
Item Necessidade Definição 

30 Religiosidade e 
espiritualidade 

É a necessidade dos seres humanos de estabelecer relacionamento 
dinâmico com um ser ou entidade superior, com o objetivo de sentir 
bem-estar espiritual e de ter crenças relativas a um sentido da 
importância da vida. 

Fonte: Garcia e Cubas(2012). 
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Como exemplo, são expostos (Quadro 2) algumas unidades de registro 

classificadas em cada etapa do processo de enfermagem (PE) e a qual tipo e grupo 

de necessidades humanas e sociais foram alocadas. 

 

Quadro 2 - Classificação das unidades de registro por etapa do processo de 
enfermagem, tipo e grupo de necessidade humana e social. Autor, 2014. 

Unidade de registro Etapa do Processo de 
Enfermagem 

Tipo de Necessidade 
Humana e Social 

(NHS) 
Grupo de 

NHS 

Com droga vasoativa Coleta de dados Regulação vascular Psicobiológico 

Hidratação venosa em 
curso 

Coleta de dados Hidratação Psicobiológico 

Hhiperglicemia Coleta de dados Regulação hormonal Psicobiológico 

Hipoativo Coleta de dados Regulação neurológica Psicobiológico 

Hiporeativo Coleta de dados Sensopercepção Psicobiológico 

Palidez cutânea Coleta de dados Oxigenação Psicobiológico 

Cateter central de 
inserção periférica 

Coleta de dados Segurança física e do 
meio ambiente 

Psicobiológico 

Recebeu 01 expansão 
14ml em 10' 

Coleta de dados Regulação vascular Psicobiológico 

Sonda orogástrica aberta Coleta de dados Eliminação Psicobiológico 

Desobstrução ineficaz de 
vias aéreas 

Diagnóstico de Enfermagem Oxigenação Psicobiológico 

Integridade da pele 
prejudicada 

Diagnóstico de Enfermagem Integridade física Psicobiológico 

Risco de aspiração Diagnóstico de Enfermagem Segurança física e do 
meio ambiente 

Psicobiológico 

Risco de infecção Diagnóstico de Enfermagem Segurança física e do 
meio ambiente 

Psicobiológico 

Realizar curativo 
decateter central de 
inserção periférica 

Prescrição de Enfermagem Segurança física e do 
meio ambiente 

Psicobiológico 

Realizar rodízio sensor 
oxímetro de pulso 

Prescrição de Enfermagem Oxigenação Psicobiológico 

Realizar curativo em 
lesão 

Prescrição de Enfermagem Integridade física Psicobiológico 

Terá minimizado os riscos 
de adquirir infecção 

Meta ou objetivo Segurança física e do 
meio ambiente 

Psicobiológico 

Troquei curativo em 
queimadura pé E. 

Implementação Integridade física Psicobiológico 

Segue ao alcance da 
meta 10 (restabelecerá a 
integridade da pele) 

Avaliação Integridade física Psicobiológico 

Fonte: Autor (2014) 
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4.5.5 Nível de aplicação do Processo de Enfermagem (NAPE) 

 

Para avaliar o nível de aplicação do processo de enfermagem foi utilizado o 

indicador previamente desenvolvido e utilizado na instituição desde 2011, 

denominado Nível de Aplicação do Processo de Enfermagem (NAPE), baseado em 

estudos anteriores (EHNFORS, SMEDBY, 1993; IYER, TAPTICH, BERNOCCHI-

LOSEY, 1993). 

O objetivo desse indicador é mensurar quantas etapas do PE foram 

realizadas a um determinado cliente/paciente, em um determinado período, por uma 

determinada duração, em um determinado local, por um determinado grupo ou 

indivíduo. 

Ele é composto deseis níveis, que vão de zero a cinco. O nível 1 contém três 

subníveis: A, B e C. Caso o dado não se enquadre em nenhum dos seis níveis, ele é 

classificado como ‘Nenhuma das Anteriores” (Quadro 3). 

 

Quadro 3- Nível de Aplicação do Processo de Enfermagem. Hospital de ensino da 
região centro-oeste do Brasil, 2014 

NAPE Descrição 

Nível 0 Não foi registrada etapa alguma do Processo de Enfermagem (PE). 

Nível 1 

S
ub

ní
ve

l A Registrado apenas a Coleta de dados (CD). 

B Registrado apenas a Prescrição (Pr). 

C Registrado apenas a CD e a Pr. 

Nível 2 Registrado apenas a CD, Pr e Implementação da Assistência (IA). 

Nível 3  Registrado apenas a CD, Diagnóstico de Enfermagem (DE), Pr e IA. 

Nível 4  Registrado apenas a CD, DE, Meta e/ou objetivos (M/O), Pr e IA. 

Nível 5  Registrado todo o PE: CD, DE, M/O, Pr, IA e Avaliação (A) 

NA Nenhuma das Anteriores. 

Fonte: Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil (2014). 

 

Variáveis: 

• Local determinado (setor, hospital) 

• Período determinado (por turno, por dia, por internação, por mês, por 

ano)  

• Duração determinada (dias de atendimento de enfermagem) 

• Cliente/paciente determinado 
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• Grupo ou indivíduo determinado (enfermeiro, grupo de enfermeiro, 

equipe de enfermagem) 

• Etapas realizadas do PE (CD, DE, M/O, Pr, IA, Avaliação) 

 

4.5.5.1 Cálculo geral 
 

Constantes:  

• Local: y 

• Período: p 

• Duração: z dias de atendimento de enfermagem (DAE) 

• Cliente/paciente: c 

• Indivíduo determinado: enfermeiro w 

 

Nível 0  =
∑ dias sem aplicação do PE no período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 1A =
 ∑ dias com  CDno período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 1B =
∑dias com  Prno período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 1C =
∑dias com  CD e Prno período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 2 =
∑dias com  CD, Pr e IAno período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 3 =
∑dias com  CD, DE, Pr e IAno período

∑ DAEno período  ×100 

 

Nível 4 =
∑dias com  CD, DE, M/O e Pr e IAno período

∑ DAEno período  ×100 
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Nível 5 =
∑dias com CD, DE, M/O, Pr, IA e Ano período

∑ DAEno período  ×100 

Legenda:  
A - Avaliação 
CD – Coleta de dados 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
DE – Diagnóstico de enfermagem 

IA – Implementação da assistência 
M/O – Metas e/ou objetivos 
Pr – Prescrição de enfermagem 

Para os propósitos desse estudo, segue abaixo a descrição dos cálculos 

para obtenção do NAPE do grupo de enfermeiras e de cada enfermeira, antes e 

após as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs). 

 

4.5.5.2 Cálculo do NAPE do grupo de enfermeiras 
 

O grupo foi composto pelas sete enfermeiras da amostra(U1, U2, U3, U4, 

U5, U6 e U7), que representam as unidades integradas de análise do caso único 

(UTI Neonatal).  

 

Constantes 

• Local: UTI Neonatal 

• Período: antes ou após as NTICs 

• Duração: dias de atendimento de enfermagem (DAE) do grupo 

• Cliente/paciente: todos os neonatos da amostra 

• Grupo determinado: enfermeiras U1, U2, U3, U4, U5, U6 e U7. 

 

Nível 0  =
∑ dias sem aplicação do PE do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 1A =
∑ dias com  CD do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 1B =
∑ dias com  Pr do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 1C =
∑dias com  CD e Pr do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 
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Nível 2 =
∑ dias com  CD, Pr e IA do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 3 =
∑ dias com  CD, DE, Pr e IAdo grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 4 =
∑ dias com  CD, DE, M/O e Pr e IA do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 

Nível 5 =
∑ dias com CD, DE, M/O, Pr, IA e A do grupo no período

∑DAE do grupo no período  ×100 

 
Legenda:  
A - Avaliação 
CD – Coleta de dados 
DE – Diagnóstico de enfermagem 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 

IA – Implementação da assistência 
M/O – Metas e/ou objetivos 
Pr – Prescrição de enfermagem 

 
4.5.5.3 Cálculo do NAPE por enfermeira 

 

Cálculo para obtenção do NAPE de cada uma das sete enfermeiras da 

amostra (U1, U2, U3, U4, U5, U6 e U7). 

 

Constantes 

• Local: UTI Neonatal 

• Período: antes ou após as NTICs 

• Duração: dias de atendimento de enfermagem (DAE) da enfermeira 

• Cliente/paciente: todos os neonatos da amostra 

• Indivíduo: enfermeira U1 ou U2 ou U3 ou U4 ou U5 ou U6 ou U7. 

 

Nível 0  =
∑ dias sem aplicação do PE da enfermeira no período

∑DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 1A =
∑ dia com  CD da enfermeira no período

∑DAE  da enfermeira no período  ×100 
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Nível 1B =
∑ dia com  P da enfermeira no período

∑DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 1C =
∑dia com  CD e P da enfermeira no período

∑ DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 2 =
∑ dia com  CD, Pr e IA da enfermeira no período 

∑ DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 3 =
∑ dia com  CD, DE, Pr e IA da enfermeira no período

∑ DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 4 =
∑ dia com  CD, DE, M e Pr e IA da enfermeira no período

∑ DAE da enfermeira no período  ×100 

 

Nível 5 =
∑ dia com CD, DE, M, Pr, IA e A da enfermeira no período

∑ DAE do grupo da enfermeira no período  ×100 

 
Legenda:  
A - Avaliação 
CD – Coleta de dados 
DE – Diagnóstico de enfermagem 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 

IA – Implementação da assistência 
M – Metas 
Pr – Prescrição de enfermagem 

 
 

4.5.6 Extração de dados dos prontuários 
 

Definido a forma decálculos do NAPE, partiu-se para uma fase piloto de 

exploração dos dados registrados nos prontuários. Verificou-se a necessidade de 

criação de um sistema para otimização do processo de coleta e categorização dos 

dados, e de diminuição das inconsistências possíveis na contagem e na 

categorização das unidades de registro (UR). 

Desse modo, para inserção de dados coletados nos prontuários, contagem 

das UR, alocação desse registro em cada etapa do PE, classificação do tipo de NHS 

e identificação do NAPE, foi desenvolvido por meio do Microsoft® Office Access 

2007, um sistema informatizado denominado SIMEPE - Sistema de Medição do 

Processo de Enfermagem.  
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4.5.6.1 Sistema de Medição do Processo de Enfermagem (SIMEPE) 
 

Na tela inicial do SIMEPE há vários botões de comando para carregar 

cadastros, relatórios e formulários, como o "Registro DAE - Dia de Atendimento de 

Enfermagem" e o "Questionário" (Figura 17). 

 

Figura 17 - Tela inicial do Sistema de Medição do Processo de Enfermagem. Autor, 
2014. 

 
Fonte: autor (2014). 

 

Os temas das UR da coleta de dados (1ª etapa do PE), foram cadastrados e 

categorizados em NHS (Figura 18). A finalidade é a de vincular em outro momento 

uma UR a um tema, e com isso otimizar o processo de classificação das UR em uma 

NHS.  Adiante, no tópico "Etapa de calibração", é explicado em detalhes o processo 

de categorização das UR. 

 

Figura 18 - Tela de cadastro de termos associados às unidades de registro (UR). 
Autor, 2014. 
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Fonte: autor (2014). 

Cada diagnóstico de enfermagem encontrado nos registros de enfermagem 

foi cadastrado no SIMEPE e categorizado pelos pesquisadores em uma NHS (Figura 

19). 

 

Figura 19 - Tela de cadastro dos diagnósticos de enfermagem registrados. Autor, 
2014. 
 

 
Fonte: autor (2014). 

 

Da mesma maneira, foi feito com as prescrições de enfermagem registradas 

(Figura 20). 

 

Figura 20 - Tela de cadastro das prescrições de enfermagem registradas. Autor, 
2014. 
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Fonte: autor (2014). 

 

Dessa forma, os dados extraídosa partir da leitura das anotações nos 

prontuários, foram inseridos no SIMEPE pelo pesquisadore por uma auxiliar de 

pesquisa, a qual foidevidamente capacitadapara a execução dessa atividade. 

Todas as dúvidas da auxiliar de pesquisa durante a coleta de dados foram 

prontamente esclarecidas pelo pesquisador responsável, que estava sempre ao 

alcance. Todos os números de prontuários da amostra foram cadastrados e 

codificados pelo pesquisador no SIMEPE, o que facilitou sua busca no sistema 

Após selecionar o prontuário era possível escolher o dia de cada 

atendimento, sendo que o código DAE já lhe era atribuído automaticamente (Figura 

21, seta 1). Nessa mesma tela era lançado o atendimento por período (matutino, 

vespertino, noturno) de cada enfermeira inclusa na amostra (Figura 21, seta 2). No 

campo em destaque (Figura 21, seta 3), cada botão de comando abria telas para 

inserção de dados coletados de acordo com o tipo de registro de enfermagem.  

As abreviações dos botões representavam:  

• E.F. - Exame Físico; 

• C.D. - Coleta de Dados; 

• D.E./ M e O - Diagnóstico de Enfermagem/ Metas e Objetivos; 

• P.E - Prescrição de Enfermagem;  

• I - Implementação da Assistência de Enfermagem; 

• A.M. - Avaliação das Metas;  

• A.E - Ações de Enfermagem e; 

• C.P.M. - Cumprimento das Prescrições Médicas. 
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Figura 21 - Tela de registro do dia de atendimento de enfermagem (DAE). Autor, 
2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
 

Os dados coletados de cada enfermeira relacionados ao exame físico eram 

inseridos na tela de registro de exame físico (Figura 22 e Figura 23). Essa tela 

possuía dados cadastrados em listas suspensas, padronizando sua inserção. A 

tipologia dos dados foi baseada no modelo impresso utilizado na instituição. 

 

Figura 22–Página 1 da telade registro de exame físico. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
 

1 
 

2 
 

3 
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Figura 23 - Página 2 datela de registro de exame físico. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 

Cada dado inserido no campo coleta pela auxiliar de pesquisa (Figura 24, 

seta 1) foi ,posteriormente, dividido em unidade de registro (Figura 24, seta 2). 

 

Figura 24 - Tela de registro de coleta de dados. Autor, 2014. 

 

 
Fonte: autor (2014). 
 Na tela de diagnóstico de enfermagem (Figura 25) foram inseridos aqueles 

constantes no registro do enfermeiro. Como os diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-International(NANDA-I, 2013)já estavam, em sua maioria, cadastrados no 

1 
 

2 
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sistema, a inserção desses registros eram agilizadas e com menor risco de geração 

de dados inconsistentes. 

Figura 25 - Tela de diagnóstico de enfermagem. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 

Cada diagnóstico de enfermagem registrado automaticamente gerava um 

código único (Figura 25, seta 1) no SIMEPE, permitindo a vinculação dos registros 

de metas e objetivos àquele diagnóstico (Figura 26, seta 1). 

 
Figura 26 - Tela de registro de metas e objetivos (resultados esperados). Autor, 
2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
 

As prescrições de enfermagem eram lançadas no SIMEPE, e cadastradas 

em uma lista suspensa (Figura 27). Assim, na inserção de nova prescrição era 

possível abrir uma lista de prescrições e selecionar aquela de interesse. Esse 

processo agilizou os lançamentos no banco de dados coletados na pesquisa. 

1 
 

1 
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Figura 27 - Tela de registro de prescrições de enfermagem. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
 

A implementação da prescrição de enfermagem foi registrada assinalando-

se o campo checagem, relacionado a cada prescrição de enfermagem (Figura 28). 

 

Figura 28 -Tela de registro de horário e checagem. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
 

Outra forma de registro das implementações de enfermagem foi descrê-las 

em tela própria (Figura 29). 

 

Figura 29 - Tela de registro de implementações. Autor, 2014. 
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Fonte: autor (2014). 
 

Os dados coletados sobre a avaliação de enfermagem eram inseridos em 

tela específica, separando a avaliação de cada meta ou objetivo esperado (Figura 

30). 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Tela de registro da avaliação das metas e objetivos. Autor, 2014. 

 
Fonte: autor (2014). 
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4.5.7 Etapa de calibração 

 

Os dados coletados nos prontuários e transformados em unidades de 

registro (UR) foram categorizados segundo a etapa do processo de enfermagem 

(PE) e o tipo de Necessidade Humana e Social (NHS). Essa categorização foi 

realizada por dois pesquisadores de modo independente.  

Em relação as NHS, as UR categorizados igualmente entre os mesmos 

foram denominadas de “acordos” e as categorizadas diferentemente, “desacordos”.  

Os desacordos foram discutidos em conjunto até obtenção de consenso.  

Foram necessários discussões e recategorizaçõesmediante consenso, de 

414 UR (4,68%) referentes à fase de coleta de dados, 7 UR (33,33%) à fase 

dediagnóstico de enfermagem, 21 UR (33,87%) à meta/objetivo, 53 UR (20,15%) 

referentes à prescrição de enfermagem, 104 UR (21,01) relativas à implementação 

da assistência, e 3 (25%) à avaliação de enfermagem. 

 

 

4.5.8 Fatores intervenientesno registro do processo de enfermagem 
 

Os fatores intervenientes que poderiam influenciar diretamente o registro do 

processo de enfermagem (PE) foram categorizados em duas dimensões: estrutura 

do serviço e processo na prestação do serviço. A categorização foi baseada no 

modelo de avaliação da qualidade em serviços de saúde de Donabedian (1984). 

Por "estrutura" compreende-se as características relativamente estáveis dos 

prestadores de cuidados, das ferramentas e recursos que têm à sua disposição e os 

lugares físicos e organizacionais onde trabalham. O conceito inclui os recursos 

humanos, físicos e financeiros para prestação do serviço. Fazem parte a quantidade, 

distribuição e qualificação dos profissionais, maneira como o financiamento e a 

prestação do serviço de saúde estão organizados, como os profissionais realizam 

seu trabalho individualmente ou em equipe. Basicamente, a estrutura é aquilo que 

no "ambiente" é relativamente estável e que influencia na prestação do serviço 

oferecido (DONABEDIAN, 1984). 

Nesse sentido,os dados coletados relacionados a estrutura do serviço foram:  

− número de leitos e localização no hospital 
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− dimensionamento do pessoal de enfermagem; 

− condições do ambiente; 

− disponibilidade de equipamentos, mobiliário e insumos; 

− distribuição da assistência de enfermagem; 

− capacitações sobre PE e TIC e; 

− apoio da chefia para utilização do PE. 

Entende-se como "processo" na prestação do serviço em saúde a série de 

atividades realizadas por profissionais em sua relação com os pacientes, que podem 

ser verificadas por meio de observação direta ou através da revisão de informação 

registrada, que possibilite a reconstrução aproximada de como as coisas são feitas. 

Ele é a base para a avaliação da qualidade. As relações entre as características 

desse processo e suas consequências, estão determinadas pelo estado da ciência e 

tecnologia em saúde em qualquer momento da assistência (DONABEDIAN, 1984). 

Nesse sentido, os dados coletados relacionados ao processo na prestação 

do serviço foram: 

− principais atividades das enfermeiras; 

− disponibilidade de tempo para aplicação da PE e; 

− compromisso da equipe de enfermagem para aplicação do PE. 

Esses dados foram coletados, tanto por meio de questionário estruturado 

com questões abertas e fechadas (Apêndice A) entregues aos enfermeiros, como 

por meio de informações contidas nos relatórios gerencias.Para cada questionário 

respondido foi atribuído um código único para fins de registro na pesquisa, e com 

isso preservar a identidade do sujeito. 

Foi realizado teste piloto do questionário com sua aplicação a dois 

enfermeiros que participaram do processo de implantação do SIEnf - Sistema 

Informatizado de Enfermagem e do SICODE - Sistema de Controle de Documentos 

de Enfermagem em outras unidades clínicas. Verificou-se com o teste a 

necessidade de ajustes do questionário, sendo procedido as alterações cabíveis. 

Os enfermeiros que aceitaram participar do teste piloto foram esclarecidos 

da finalidade de sua participação, que consistiu em contribuir para o aprimoramento 

do instrumento de coleta de dados. Foram informados que sua participação não 

implicaria em serem considerados como sujeitos de pesquisa e que suas 

identidades seriam preservadas. 
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4.6 Análise de dados 
 

Os dados foram processados pelo programa Microsoft® Office Access 2007 

e Microsoft® Office Excell 2007.  

Para análise dos dados quantitativos referentes aos registros de 

enfermagem, utilizou-se estatística descritiva. 

As repostas obtidas nos questionários foram tabuladas e analisadas em 

relação às frequências (simples e percentual). Sua interpretação em termos de 

fatores intervenientes foi realizada à luz do modelo de avaliação da qualidade em 

serviços de saúde de Donabedian(1984).  

Para análise dos resultados foi considerado os aspectos relacionados a 

estrutura e aos processos de trabalho em enfermagem nos dois períodos da 

pesquisa, antes e após a implantação das novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs), ou seja, de setembro a novembro de 2010 e de setembro a 

novembro de 2012, respectivamente.  

4.7 Aspectos éticos 
 

O projeto foiautorizado pelo Núcleo de Ensino Pesquisa e Pós Graduação do 

hospital, onde recebeu o protocolo nº 063/2013. Recebeu parecer favorável da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Foi 

submetido à apreciação pela Diretoria Geral, Diretoria de Enfermagem, chefia de 

enfermagem da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Diretoria Técnica, 

Chefia do Serviço de Arquivo Médico e Informação em Saúde,do hospital onde foi 

realizado esse estudoe recebeu aprovação destas instâncias. Foi encaminhado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desse estabelecimento, onde recebeu o 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética nº 24376313.5.000.5078. 

Todos os sujeitos foram informados do propósito do estudo e procedimento 

nele envolvidos, e concordaram em participardo estudo após a anuência e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).Não foram 

previstos, apriori, riscos aos sujeitos da pesquisa por sua participação. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Nível de Aplicação do Processo de Enfermagem (NAPE) 

 
Os resultados referentes ao nível de aplicação do processo de enfermagem 

foram apresentados em relação ao grupo de enfermeiras e, a seguir, descrito para 

cada enfermeira. 

 

5.1.1 NAPE do grupo de enfermeiras da UTI Neonatal 

 

No período do estudo considerado como “antes das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTICs)”, o grupo de enfermeiras UTI Neonatal realizou 

70 dias de atendimentos de enfermagem (DAE), dos quais em 64,3% (45 DAE), foi 

registrado o processo de enfermagem com NAPE 1A, os outros 35,7% (25) com 

NAPE 2. Não houve registros dos níveis 1B, 1C, 3, 4 e 5 (Gráfico 1). 

O mesmo grupo de enfermeiras da UTI Neonatal realizou, no período do 

estudo considerado “após as NTICs”, 62 dias de atendimentos de enfermagem, nos 

quais em 85,5% (53) foi registrado o processo de enfermagem com nível de 

aplicação 1A, 1,6% (1) nível 2, 11,3% (7) nível 4 e 1,6% (1) nível 5. Não houve 

registros dos níveis 1B, 1C e 3 (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento de enfermagem do grupo de enfermeiras, antes e após as novas 
tecnologias de informação e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da 
região centro-oeste do Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 20102setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
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5.1.2 NAPE por enfermeira da UTI Neonatal 

 

5.1.2.1 NAPE da enfermeira U1 
 

Após as NTICs, a enfermeira U1 aumentou a utilização do nível de aplicação 

do processo de enfermagem (NAPE) 1A de 46,2% para 72,7% dos dias de 

atendimento de enfermagem (DAE), ao mesmo tempo que diminuiu a utilização do 

NAPE 2, de 53,8 % para zero, e passou a registrar NAPE 1C, NAPE  4 e 5 (Gráfico 

2). 

 

Gráfico 2 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U1, antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
 

5.1.2.2 NAPE da enfermeira U2 

 

Após as NTICs, a enfermeira U2 além de registrar o NAPE 1A (61,5%) e 

NAPE 2 (7,7%), passou a registrar também NAPE 4 (30,8%), dos 13 dias de 

atendimento de enfermagem (DAE). Antes das NTICs, ela registrava NAPE 1A 

(60%) e NAPE 2 (40%) dos 15 DAE (Gráfico 3)  
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Gráfico 3 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U2,antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 

 

5.1.2.3 NAPE da enfermeira U3 
 

Antes das NTICs, apesar do baixo número de dias (6) de atendimento de 

enfermagem (DAE), que pode estar relacionado a sua escala de trabalho, a 

enfermeira U3 registrou o processo de enfermagem com nível de aplicação 1A em 

todos os seus DAE. Após as NTICs, continuou registrando predominantemente 

NAPE 1A, contudo passou a registrar NAPE 2 em 16,7% (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U3,antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
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5.1.2.4 NAPE da enfermeira U4 

 

Com a enfermeira U4, ocorreu o inverso dos outros casos anteriormente 

mencionados. Antes das NTICs, ela registrava NAPE 1A (71,4%) e NAPE 2 (28,9%), 

e após as NTICs, passa utilizar apenas o NAPE 1A nos registros (Gráfico 5) 

 

Gráfico 5 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U4,antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
 

5.1.2.5 NAPE da enfermeira U5 
 

A enfermeira U5, antes das NTICs, registrava NAPE 1A (78,3%) e NAPE 2 

(21,7%). Após as NTICs, aumentou o registro de NAPE 1A para 95,8% dos DAE e 

apresentou um registro NAPE 4 (Gráfico 6) 
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Gráfico 6 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U5,antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 

 

5.1.2.6 NAPE da enfermeira U6 
 

Com a enfermeira U6, o registro do processo de enfermagem em cada DAE 

ocorreu de forma semelhante à da enfermeira U4. Antes das NTICs, ela registrava o 

NAPE 1A (95%) e NAPE 2 (5%), e após as NTICs, passa a utilizar o registro apenas 

do NAPE 1A (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U6, antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
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5.1.2.7 NAPE da enfermeira U7 

 

A enfermeira U7, de modo semelhante as enfermeiras U4 e U6, antes das 

NTICs, registrava NAPE 1A (77,8%%) e NAPE 2 (22,2%). Após as NTICs, realiza 

registros apenas de NAPE 1A (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Distribuição do nível de aplicação do processo de enfermagem por dia 
de atendimento da enfermeira U7,antes e após as novas tecnologias de informação 
e comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil, SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012. 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
1setembro a novembro de 2010   2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 

 

5.2 Total de registros em cada etapa do PE realizado pelo grupo de enfermeiras 
da UTI Neonatal 

 

Foram registradas, pelo grupo de enfermeiras, 4.313 unidades de registro 

(UR) em 70 dias de atendimentos de enfermagem (DAE), entre setembro a 

novembro de 2010 (antes das NTIC), equivalendo a razão de 61,6 unidades de 

registro para cada dia de atendimento do grupo de enfermeiras.  

Na etapa de coleta de dados houve o maior número de registros 3.864 UR, 

perfazendo a razão de 55,2 UR/DAE. Nas etapas de prescrição houve 144 UR 

(razão de 2,1UR/DAE) e na de implementação 355 UR (razão de 4,4 UR/DAE).  Não 

houve registros nas etapas de diagnóstico de enfermagem, metas e objetivos, e 

avaliação de enfermagem (Tabela 2). 

O mesmo grupo, em igual intervalo de 2012 (após as NTIC), registrou 5391 

UR em 62 DAE, equivalendo a razão de 87 unidades de registro para cada dia de 

atendimento pelas enfermeiras.  
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Nesse período, na etapa de coleta de dados, as unidades de registro (4897 

UR) foram maiores que as demais etapas do processo de enfermagem. 

Houve registro em todas as etapas do processo de enfermagem. Com 

exceção da coleta de dados, as demais etapas tiveram razão igual ou inferior a 3,1 

UR/DAE. As etapas com menor razão de unidades de registros por dia de 

atendimento de enfermagem foram: diagnóstico de enfermagem e avaliação (razões 

de 0,3 UR/DAE e 0,2 UR/DAE, respectivamente)(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Razão das unidades de registro por dia de atendimentos de enfermagem, 
segundo cada etapa do processo de enfermagem, realizado pelo grupo de 
enfermeiras antes e após as novas tecnologias de informação e comunicação na 
UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil, setembro a 
novembro de 2010 e 2012 

Etapas do Processo de 
Enfermagem 

Antes das NTICs¹ Após as NTICs² 
UR  DAE UR/DAE UR  DAE UR/DAE 

 Coleta de dados  3864 70 55,2 4987 62 80,4 
 Diagnóstico de enfermagem  0 70 0,0 21 62 0,3 
 Metas e objetivos  0 70 0,0 62 62 1,0 
 Prescrição de enfermagem  144 70 2,1 119 62 1,9 
 Implementação* 305 70 4,4 190 62 3,1 
 Avaliação de enfermagem  0 70 0,0 12 62 0,2 

 Total  4313 70 61,6 5391 62 87,0 

DAE – Dias de atendimento de enfermagem 
NTICs – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
SIEnf – Sistema Informatizado de EnfermagemUR – Unidades de registro.             
* Contabilizado nessa etapa as implementações realizadas por outro membro fora do grupo de 
enfermeiras, cuja ação partiu da prescrição de alguma enfermeira do grupo pesquisado. 
1setembro a novembro de 2010.    2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 

 

5.3 Total de registros em cada etapa do processo de enfermagem realizado por 
cada enfermeira da UTI Neonatal 

 

Após as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), houve 

aumento nas unidades de registro (UR) de coleta de dados de seis das sete 

enfermeiras, apenas no registro da enfermeira U6 em que houve diminuição (-5,3 

UR por dia de atendimento de enfermagem) (Tabela 3). 

Não foi constatado registro de diagnóstico de enfermagem, no período 

anterior as NTICs, de nenhuma das sete enfermeiras. Após a implantação das 

NTICs, verificou-se o registro de diagnósticos de enfermagem por parte das três 
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enfermeiras: U1, na proporção de 0,64 UR/DAE, U2 em 0,56 e U3 em 0,22(Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Razão das unidades de registro por dia de atendimentos de 
enfermagem, segundo cada etapa do processo de enfermagem, realizado por 
cada de enfermeira, antes e após as novas tecnologias de informação e 
comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do 
Brasil. SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012 

 
DAE – Dias de atendimento de enfermagem. NTICs – Novas tecnologias de informação e 
comunicação 
UR – Unidades de registro. 
A – Anterior das NTICs (SET-NOV 2010). P – Posterior ao Sistema Informatizado de Enfermagem 
(SET-NOV 2012). D – Diferença (P - A) 
Fonte: Autor (2014). 

 

Não foi constatado antes das NTICs registro de metas e objetivos no período 

anterior as NTICs, por qualquer das sete enfermeiras.  

Após a implantação do sistema, verificou-se que registro de metas e 

objetivos foram realizados, também, por parte das três enfermeiras: U1, na 

proporção de 1,91 UR/DAE, U2 em 1,94 e U3 em 0,33 (Tabela 3). 

No período posterior as NTICs, as prescrições de enfermagem continuaram 

a ser elaboradas pelas enfermeiras U1 e U2, começou a ser aplicada pela 
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enfermeira U3 e deixou de ser realizada pelas enfermeiras U4, U5, U6 e U7 (Tabela 

3). 

Antes das NTICs, as enfermeiras não registravam a avaliação de 

enfermagem, e, após, a enfermeira U1 passa a fazê-lo na proporção de 1,09 

UR/DAE (Tabela 3). 

 

5.4 Tipos de necessidades humanas e sociais registrados em cada etapa do 
processo de enfermagem pelo grupo de enfermeiras 

 

1ª Etapa de coleta de dados 

 

Na etapa de coleta de dados, antes das NTICs, o grupo de enfermeiras 

registrou 16 tipos de NHS, predominando: 1-oxigenação (11,1 UR/DAE); 2-

eliminação (8,3 UR/DAE); 3-regulação vascular (8,0 UR/DAE); e 4-segurança física e 

do meio ambiente (7,9 UR/DAE) (Tabela 4). 

 

Tabela 4– Distribuição do total de unidades de registro por tipos de necessidades 
humanas e sociais, segundo cada etapa do processo de enfermagem, registrados 
pelo grupo de enfermeiras, antes e após as novas tecnologias de informação e 
comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil. 
SET-NOV 2010 e SET-NOV 2012 

 
* valor arredondado de 0,01 para 0,0 
CD – Coleta de dados; DE – Diagnóstico de enfermagem; M – Metas e objetivos 
Pr – Prescrição de enfermagem; IA – Implementação da assistência; A - Avaliação 
DAE – Dias de atendimentos de enfermagem 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicaçãoUR – Unidades de registro. 
1setembro a novembro de 2010.    2setembro a novembro de 2012 
Fonte: Autor (2014). 
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Após as NTICs, o grupo de enfermeiras registrou 15 tipos de NHS, sendo o 

tipo sono e repouso a única NHS não registrada nesse período. As NHS que tiveram 

maior unidades de registros (UR) por dia de atendimentos de enfermagem (DAE) 

foram: 1-oxigenação (16,0 UR/DAE); 2-regulação vascular (14,1 UR/DAE); 3-

segurança física e do meio ambiente (11,8 UR/DAE); e 4-eliminação (10,6 UR/DAE). 

O tipo de NHS sem classificação foi a única que ficou abaixo de 1,0 UR/DAE. Nota-

se que no período posterior as NTICs, o tipo de NHS eliminação caiu do segundo 

para o quarto tipo com mais UR/DAE(Tabela 4). 

 

2ª Etapa do diagnóstico de enfermagem 
 

Antes das NTICs, não encontraram-se registros sobre diagnósticos de 

enfermagem, portanto não houve classificação dos tipos de NHS. 

Após as NTICs, os diagnósticos de enfermagem registrados pelo grupo de 

enfermeiras corresponderam a cerca de 0,2 UR/DAE, ou seja, menos de um 

diagnóstico por dia, os quais estavam relacionados a NHS segurança física e do 

meio ambiente (Tabela 4). 

 

3ª Etapa deplanejamento: metas, objetivos e prescrição de enfermagem 
 

Antes das NTICs, não encontrou-se registros de metas e objetivos de 

enfermagem do grupo de enfermeiras, portanto não houve classificação dos tipos de 

NHS. 

Após as NTICs, as metas e/ou objetivos de enfermagem registrados 

corresponderam a aproximadamente 0,7 unidades de registro (UR) por dia de 

atendimento de enfermagem (DAE), ou seja, menos de uma meta e/ou objetivo por 

dia, e estavam relacionados as NHS segurança física e do meio ambiente (Tabela 

4). 

Foram registradas, antes das NTICs, a média de 1,9 prescrições de 

enfermagem por DAE, relacionadas a cinco tipos de NHS, sendo segurança física e 

do meio ambiente os mais prevalentes (0,6 UR/DAE).  
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Após as NTICs, a média de prescrição de enfermagem por DAE manteve-se 

em 1,9. Essas relacionadas a sete tipos de NHS, sendo mantido o tipo segurança 

física e do meio ambiente como o mais prevalente (1,0 UR/DAE)(Tabela 4). 

 
4ªEtapa de implementação 
 

Antes das NTICs, foram registrados oito tipos de NHS relacionadas a 

implementação da assistência de enfermagem. A necessidade de oxigênio foi a mais 

prevalente (1,2 UR/DAE). Após as NTICs, as implementações abordavam sete tipos 

de NHS e a mais prevalente foi segurança física e do meio ambiente (0,9 UR/DAE) 

(Tabela 4). 
 

5ª Etapa deavaliação 

 

Antes das NTICs, não encontrou-se registros das enfermeiras sobre a 

avaliação da assistência de enfermagem, portanto não houve classificação dos tipos 

de NHS.  

Após as NTICs, foi registrada a etapa de avaliação da assistência, 

abordando a NHS de segurança física e do meio ambiente (0,1 UR/DAE) (Tabela 4). 

 

5.5 Fatores intervenientes no registro do processo de enfermagem, 
relacionados a estrutura do serviço 

 

A UTI Neonatal permaneceu com o mesmo número de oitos leitos, 

situada no mesmo local do hospital em ambos os períodos do estudo. 

Em relação ao dimensionamento do pessoal de enfermagem constatou-se 

que no período após implantação das novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs) houve redução do número médio de enfermeiras por mês, de 

9 para 8,3 e na média/mês da equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem de 37 

para 29,7. No entanto o setor passou a ter o apoio na área gerencial de um 

supervisor técnico, além do assessor administrativo (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Dimensionamento do pessoal de enfermagem, antes e apósa 

implantação das novas tecnologias de informação e comunicação na UTI Neonatal. 

Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil. SET-NOV 2010 e SET-NOV 

2012 

 
NTIC – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
Fonte: escala mensal da UTI Neonatal 

 

Após as NTICs, a média de enfermeiras nos dias de semana (segundas-

feiras às sextas-feiras) diminuiu de 5,6 para 5, e nos finais de semana e feriados 

aumentou de 3,1 para 3,9 enfermeiras/mês. Verifica-se que a média de enfermeiras 

no período noturno antes das NTICs era de 0,9, indicando que havia noites sem 

enfermeiros na escala. Após as NTICs, essa média no período noturno aumentou 

para 1, indicando a presença de uma enfermeira em todas as noites na 

escala(Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição de enfermeiras, segundo o dia de semana por período de 
trabalho, antes e após a implantação das novas tecnologias de informação e 
comunicação na UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro-oeste do Brasil. 
SET-NOV  2010 e SET-NOV 2012 
Período Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

DS FSF DS FSF DS FSF DS FSF DS FSF 
Antes das NTICs           

Matutino 2,4 1,1 2 1 2 1 1 0 5 2 
Vespertino 2,3 1,0 2 1 2 1 1 0 3 2 
Noturno 0,9 0,9 1 1 1 1 0 0 1 1 
Total 5,6 3,1 6 3 5 3 4 1 8 5 

Após as NTICs           
Matutino 2,0 1,5 2 2 2 2 2 1 2 2 
Vespertino 2,0 1,4 2 1 2 1 2 1 2 2 
Noturno 1,0 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Total 5,0 3,9 5 4 5 3 5 3 5 5 
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DS – Dia de semana (segundas-feiras às sextas-feiras) 
FSF – Finas de semana e feriados (sábados, domingos e feriados) 
NTICs – Novas tecnologias de informação e comunicação 
Fonte: escala mensal da UTI Neonatal 

 

Em relação as condições do ambiente, com vistas ao registro do processo 

de enfermagem, as enfermeiras relataram os seguintes fatores desfavoráveis: 

excesso de ruído; luminosidade e espaço de trabalho inadequados. 

No requisito disponibilidade de equipamentos, mobiliário e insumos, as 

enfermeiras informaram que os computadores eram de baixo desempenho, em 

número insuficiente e estavam dispostos em local inadequado; havia queda 

frequente de conexão dos computadores com o servidor principal do hospital, 

impossibilitando o uso dos sistemas informatizados; as impressoras apresentavam 

defeitos constantes, além de faltar frequentemente cartucho de tinta para impressão; 

o mobiliário não permitia uma postura física adequada para o registro de 

informações nos prontuários de papel, aumentando o desconforto durante o plantão. 

Em relação as condições do ambiente, com vistas ao registro do processo 

de enfermagem, as enfermeiras relataram os seguintes fatores desfavoráveis: 

excesso de ruído; luminosidade e espaço de trabalho inadequados. 

No requisito disponibilidade de equipamentos, mobiliário e insumos, as 

enfermeiras informaram que os computadores eram de baixo desempenho, em 

número insuficiente e estavam dispostos em local inadequado; havia queda 

frequente de conexão dos computadores com o servidor principal do hospital, 

impossibilitando o uso dos sistemas informatizados; as impressoras apresentavam 

defeitos constantes, além de faltar frequentemente cartucho de tinta para impressão; 

o mobiliário não permitia uma postura física adequada para o registro de 

informações nos prontuários de papel, aumentando o desconforto durante o plantão. 

Em relação a maneira como as enfermeiras distribuíam entre elas os 

neonatos para aplicação do processo de enfermagem notou-se, em suas respostas, 

a ausência de padrão claro tanto antes como após a implantação das NTICs: 

Antes das NTICs: 

− U1: "Na maioria das vezes era 4 pacientes para cada enfermeiro (finais 

de semana e feriados, 8 pacientes por enfermeiro)". 

− U3: "Não tinha uma distribuição organizada e definida, ou seja, dependia 

da atitude e boa vontade de cada um" (U3). 
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− U7: "03 matutino, 03 vespertino, 02 noturno". 

Após as NTICs: 

− U2: "Permaneceu 4 pacientes por enfermeiro". 

− U4: "03 leitos para cada enfermeiro". 

− U5: "Acho que era 2, 3 e 3. Manhã, tarde, noite, respectivamente". 

No aspecto capacitações, das sete enfermeiras do estudo: seis (U1, U2, U3, 

U5, U6 e U7)afirmaram ter recebido algum tipo de capacitação sobre PE entre 2006 

e 2012 e; três (U1, U2 e U3) afirmaram ter recebido capacitação satisfatória ou muito 

satisfatória sobre o SIEnf e o processo de enfermagem (PE), por consultoria 

especializada em Sistematização da Assistência de Enfermagem no ano de 2012. 

Em relação ao apoio da chefia, três enfermeiras (U2, U3 e U7) afirmaram 

perceber o envolvimento de sua chefia com a aplicação do processo de enfermagem 

(PE) em 2010 e; cinco (U1, U2, U3, U4 e U7) em 2012. 

 

5.6 Fatores intervenientes relacionados ao tipo de atividades realizadas 
 

As enfermeiras descreveram que suas principais atividades antes das NTICs 

estavam mais voltadas para a supervisão das ações da equipe de enfermagem, 

controle de escalas de trabalho e assistência direta ao paciente, especialmente 

realizações de curativos, instalações de sondas de alimentação e sonda vesical, 

introdução de cateteres centrais de inserção periférica (PICC), aspiração de vias 

aéreas superiores e instalação de nutrição parenteral. 

Após as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), as 

enfermeiras U4, U5, U6 e U7, relataram que suas atividades permaneceram as 

mesmas. No entanto, as enfermeiras U1, U2 e U3, agregaram em seus relatos que 

além de continuarem com as atividades de supervisão da equipe de enfermagem e 

assistência direta ao paciente, também voltaram suas atenções para o registro de 

todas as etapas do PE. 

U2: "Em 2012 pudemos realizar o processo de enfermagem, em todas as 

suas fases...". 

O tempo para aplicação e registro do PE, antes das NTICs, segundoa 

opinião de quatro enfermeiras (U1, U2, U4 e U6) era suficiente. Após as NTICs mais 

uma enfermeira (U3), além das outras quatro citadas anteriormente, passou a 
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considerar o tempo suficiente ou plenamente suficiente. Na percepção delas, os 

fatores que colaboraram para isso foram: quantidade adequada de enfermeiros 

(exceto aos finais de semana), comprometimento e responsabilidade profissional, 

conhecimento, habilidades, treinamento e capacitações para aplicação do PE e uso 

do sistema informatizado. 

Duas enfermeiras (U5 e U7) relataram que o tempo permanecia insuficiente 

para o registro e aplicação do PE, devido a quantidade de neonatos graves e o 

número insuficiente de profissionais de enfermagem. Para uma delas (U7), o PE não 

facilitava seu trabalho e nem melhorava a assistência prestada, o processo não era 

claro para todos os profissionais e não era algo que fizesse a diferença. 

Quanto ao compromisso da equipe, umadas enfermeiras(U2) relatou que a 

equipe de enfermagem já era engajada no registro do PE, antes das NTICs. Outra 

(U3) relatou que após as NTICs ainda permanecia a falta de colaboração e a 

resistência de alguns membros da equipe de enfermagem para o registro do PE. As 

demais enfermeiras (U1, U4, U5, U6 e U7) não opinaramsobre essa temática. 

 

5.7 Aplicação do processo de enfermagem: síntese das unidades integradas de 
análise 

 

Ao examinar as informações relativos a estrutura do serviço e ao processo 

no atendimento de enfermagem, foi realizado agrupamento dessas informações em 

conjuntos temáticos para melhor exposição dos dados. 

• Conjunto A: composto pelas enfermeiras que afirmaram ter recebido 

algum tipo de capacitação sobre processo de enfermagem (PE) entre 

2006 a 2012 - U1, U2, U3, U5, U6 e U7.  

• Conjunto B: composto pelas enfermeiras que afirmaram ter recebido 

capacitação satisfatória ou muito satisfatória sobre o PE e o SIEnf, por 

consultoria especializada em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) em 2012 - U1, U2 e U3.  

• Conjunto C: composto pelas enfermeiras que afirmaram maior 

envolvimento de sua chefia com a aplicação do PE em 2012 - U1, U2, 

U3, U4 e U7.  
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• Conjunto D: composto pelas enfermeiras que afirmaram tempo 

suficiente ou plenamente suficiente para aplicação do PE em 2012 -  U1, 

U2, U3, U4 e U6).  

Observou-se que apenas as enfermeiras U1, U2 e U3 estavam contidas em 

todos os conjuntos, ou seja, receberam capacitação recente e satisfatória ou muito 

satisfatória sobre PE e uso do SIEnf por consultoria especializada em SAE, 

afirmaram maior apoio de sua chefia e tempo suficiente ou plenamente suficiente 

para aplicação do PE em 2012 (Quadro 5). 

 

Quadro 5 –Agrupamento das enfermeiras segundo fatores intervenientes sobre o 

processo de enfermagem da UTI Neonatal. Hospital de ensino da região centro 

oeste do Brasil, 2014. 

 
Legenda: 
PE - Processo de Enfermagem 
SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem 
SIEnf - Sistema Informatizado de Enfermagem 
Fonte: Autor (2014). 

 

A esse subconjunto composto pelos dados comuns ao conjunto A, B, C e D, 

chamaremos de conjunto E. Portanto: 
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E=A∩B∩C∩D 

Então: 

� = ��1, �2, �3� 

As enfermeiras U4, U5, U6 e U7 estavam distribuídas por três conjuntos, 

exceto no conjunto B. Portanto, não receberam capacitação em nível satisfatório ou 

muito satisfatório sobre o PE e o sistema informatizado por consultoria especializada 

em SAE no ano de 2012 (Quadro 5).  

A esse subconjunto composto pela união dos dados pertencentes aos 

conjuntos A, C e D e não existente no B chamou-se de conjunto F. Portanto: 

 

F=A ∪C ∪D∄B 

Então: 

� = ��4, �5, �7� 

 

Por outro lado, verifica-se que no período posterior a implantação das 

NTICs, as enfermeiras U1, U2 e U3 (pertencentes ao conjunto E) foram as que 

registraram, outras etapas do PE, além apenas, da coleta de dados e prescrição de 

enfermagem.  

Enquanto que, as enfermeiras U4, U5,U6 e U7 (pertencentes ao conjunto F), 

além de limitar seus registros a coleta de dados, passaram a não registrar as 

prescrições de enfermagem, exceto a enfermeira U6, que manteve não registrando 

as prescrições. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Na presente pesquisa, antes e após as NTICs, em 100% dos dias de 

atendimento de enfermagem (DAE) a coleta de dados foi registrada pelas 

enfermeiras. Todas, exceto uma, aumentaram o número de registro da coleta de 

dados, isso quer dizer que a nova tecnologia adotada para o registro manual 

estruturada da coleta de dados favoreceu o registro dessa etapa do processo de 

enfermagem. 

Em relação as demais fases do processo de enfermagem como um todo, 

sua utilização era precária antes das NTICs, continuando limitada, no período 

posterior. 

O processo de enfermagem não tem sido utilizado amplamente nos cenários 

da prática clínica de enfermagem. Em aproximadamente metade dos prontuários de 

pacientes atendidos em unidades de maior complexidade, como unidades de 

cirurgia cardíaca, consta apenas a coleta de dados e nos demais estão registrados 

mais uma ou duas fases do processo de enfermagem, incluindo as prescrições de 

enfermagem (KIM, PARK, 2005).  

Embora a utilização do processo de enfermagem esteja disseminada em 

todo o mundo, isso ocorre de modo heterogêneo, ou seja, é mais comum em alguns 

países(HUITZI-EGILEGOR et al., 2012)e menos comum em outros (GRANERO-

MOLINA et al., 2012) Em países de uso mais comum, isso se dá com distribuição 

diversificada, ou seja, está implantado em determinadas instituições (geralmente as 

públicas), com maior aplicação nos cenários de cuidados de longa duração, e menor 

aplicação em unidades especializadas, como a unidade de terapia intensiva; no 

entanto, nos locais onde o processo de enfermagem é utilizado, a declaração dos 

diagnósticos de enfermagem é mais comumente baseada na taxonomia de 

diagnósticos da NANDA-Internacional (HUITZI-EGILEGOR et al., 2012) embora seja 

crescente o interesse na utilização da Classificação Internacional para as Práticas 

de Enfermagem – CIPE (VERÍSSIMO, MARIN, 2013). 

Verificamos que apenas 35,5% dos dias de atendimento de enfermagem 

(DAE) apresentaram prescrições e implementações. Posteriormente às NTIC uma 

proporção menor de dias de atendimento de enfermagem apresentou a etapa de 

prescrição de enfermagem registrada.Apesar do número menor de enfermeiras 
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realizar prescrição de enfermagem após as NTICs a proporção de registros de 

prescrições se manteve estável, pois uma das enfermeiras passou a prescrever 

muito mais ações.   

A nova tecnologia informatizada demandava que o profissional seleciona-se 

previamente a prescrição mentalmente, para depois iniciar o seu registro no sistema. 

Ao iniciar o registro, o sistema oferecia apoio na seleção de opções que continham 

determinadas palavras que estavam sendo registradas. Além disso, antes de iniciar 

a prescrição o enfermeiro poderia consultar o banco de dados de prescrições para 

diagnósticos específicos. 

A tecnologia anterior constava de um impresso com prescrições pré-

determinadas de uso mais comum. No cenário estudado essa tecnologia era a que 

favorecia o registro da etapa de prescrição de enfermagem. Contudo, destacamos 

que antes das novas tecnologias os diagnósticos de enfermagem não eram 

registrados, o que implica nas possibilidades dos enfermeiros estarem utilizando 

planos de cuidados e não propriamente o processo de enfermagem 

Na enfermagem há certa polêmica se os cuidados prestados a todos os 

pacientes, e incorporados como rotina ao trabalho dos profissionais de enfermagem, 

devem ser objeto de prescrição (LONGARAY, ALMEIDA, CEZARO, 2008). 

As prescrições de enfermagem representam a decisão terapêutica do 

enfermeiro, com base na situação de saúde e necessidades do cliente, assim, 

mesmo que existam cuidados implementados para todos os neonatos, como por 

exemplo a realização da higiene corporal, eles devem estar prescritos (LONGARAY, 

ALMEIDA, CEZARO, 2008). 

O registro da etapa de diagnóstico de enfermagem, declaração de metas e 

objetivos e avaliação dos resultados de enfermagem era inexistente antes das 

NTICs, e passou a ser realizada de modo praticamente inexpressivo no período 

posterior. A falta de registro destas etapas também foi identificada em outras 

pesquisas (IDVALL, EHRENBERG, 2002). Há limitação do uso das etapas do 

processo de enfermagem, especialmente a declaração dos problemas de 

enfermagem/ formulação dos diagnósticos de enfermagem (EHRENBERG, 

EHNFORS, THORELL-EKSTRAND, 1996; FULY, FREIRE, ALMEIDA, 2003; KIM, 

PARK, 2005). 
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A falta de utilização do processo de enfermagem na prática clínica, por outro 

lado, influencia negativamente o aluno, que acaba não valorizando seu aprendizado, 

observa que nas instituições de saúde essa metodologia não é empregada, e assim 

o processo de enfermagem permanece muito mais como uma estratégia de ensino 

do que um método de organizar o pensamento e as ações do profissional para 

cuidar das pessoas (GRANERO-MOLINA et al., 2012). 

Pesquisa com docentes de enfermagem encontrou que o fator dificultador 

mais frequente para o ensino do processo de enfermagem é a falta de sua utilização 

nos campos de prática (DELL'ACQUA, MIYADAHIRA, 2000). 

O modelo de atendimento em saúde centrado no trabalho médico também 

representa um obstáculo à utilização do processo de enfermagem, uma vez que isso 

tem implicações na formação (gasta-se muito mais horas com a fisiopatologia das 

doenças do que discutindo propriamente o cuidado de enfermagem), no 

papel/formação de identidade do profissional de enfermagem (ausência de 

expectativa social e profissional de exercício de prática clínica) e no modelo de 

gestão da instituição de saúde (a enfermagem aparece como apoiadora ou 

colaboradora do trabalho médico e os enfermeiros não tem autonomia para decidir 

sobre a organização do seu trabalho) (GRANERO-MOLINA et al., 2012). 

Após a introdução das NTICs, na coleta de dados ocorreu aumento 

importante na quantidade de registros de 55,19 UR/DAE para 80,44 UR/DAE. 

Verificou-se maior incremento na necessidade de regulação vascular de 8,03 para 

14,13 UR/DAE; na de oxigenação de 11,14 UR/DAE para 15,95 UR/DAE; e na de 

segurança física e do meio ambiente de 7,91 UR/DAE para 11,82 UR/DAE. Em 

contrapartida, após a implantação das NTICs houve decréscimo de registro na 

necessidade de regulação hormonal na proporção de 1,67 UR/DAE para 1,10 

UR/DAE. 

Antes e após as NTICs as necessidades humanas e sociais (NHS) 

especialmente abordadas foram a oxigenação, eliminação, regulação vascular, 

segurança física e do meio ambiente e regulação neurológica. 

Oxigenação “é a necessidade do indivíduo de obter o oxigênio por meio da 

ventilação; difusão do oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue; 

de transporte de oxigênio para os tecidos periféricos e da remoção de dióxido de 
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carbono; e de regulação da respiração, com o objetivo de produzir energia (ATP) e 

manter a vida” (GARCIA, CUBAS, 2012). 

Exemplos de registros nessa categoria de NHS foram “...em respirador 

mecânico, apresentando ao monitor cardíaco Sat (saturação, autor) 97%...” (U2). 

Eliminação “é a necessidade do indivíduo de eliminar substâncias 

indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a 

homeostase corporal” (GARCIA, CUBAS, 2012). Exemplos de registros nessa área 

incluem trechos como “...apresentando bastante secreção em COT (cânula 

orotraqueal, autor) (esbranquiçada e espessa)” (U6). 

Regulação vascular “é a necessidade do indivíduo de que sejam 

transportados e distribuídos, por meio do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e 

removidas as substâncias desnecessárias, com o objetivo de manter a homeostase 

dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo” (GARCIA, CUBAS, 2012). 

Entre os registros sobre esse tema temos “...frequência cardíaca normal, ritmo 

cardíaco regular, sem sopros...” (U7). 

Segurança física e do meio ambiente “É a necessidade do indivíduo, família 

ou coletividade de proteger-se e de manter um ambiente livre de agentes 

agressores, com o objetivo de preservar a segurança física e socioambiental 

(GARCIA, CUBAS, 2012). Registros sobre a segurança física e meio ambiente 

incluem anotações como “...KTV (cateter venoso, autor) duplo lúmen, e AVP (acesso 

venoso periférico, autor) em MSE...” (U2). 

Regulação neurológica “É a necessidade do indivíduo de preservar ou 

restabelecer o funcionamento do sistema nervoso, com o objetivo de controlar e 

coordenar as funções e atividades do corpo e alguns aspectos do comportamento” 

(GARCIA, CUBAS, 2012). Registros nessa área incluem “...RN (recém-nascido) 

grave... Ativo e reativo...”(U7). 

O impresso utilizado tanto antes como após as NTIC contemplava essas 

categorias de informações. Nesse sentido, instrumentos de coleta de dados 

apropriados para o perfil da clientela assistida e ao contexto de trabalho podem se 

constituir em ferramenta facilitadora do registro (AMANTE, ROSSETTO, 

SCHNEIDER, 2009). 

  O processo de enfermagem é imprescindível na UTI, devido à gravidade da 

situação de saúde dos pacientes internados, e demanda instrumentos de registro 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


99 

 

 

ágeis, pautados na observação e exame físico adequados, uma vez que a entrevista 

possaser menos indicada, em função das características dos pacientes(AMANTE, 

ROSSETTO, SCHNEIDER, 2009). 

 

Diferentes tecnologias têm sido desenvolvidas buscando favorecer o registro 

mais adequado do processo de enfermagem, e uma delas é o modelo VIPS, 

originado na Suécia, que utiliza palavras chave para desenvolver um sistema de 

documentação, mas que ainda tem utilização limitada (EHRENBERG, EHNFORS, 

THORELL-EKSTRAND, 1996). 

A preocupação da Enfermagem com a documentação adequada da 

avaliação e cuidado realizado é um fenômeno mundial, ao mesmo tempo, é cada 

vez maior o número de instâncias regulatórias em diferentes países que determinam 

a utilização do processo de enfermagem; muitos investimentos têm sido feitos na 

padronização da documentação, em tecnologias de informação, incluindo sistemas 

de registro eletrônico; é crescente a participação de enfermeiros no desenvolvimento 

de sistemas de registro e a oferta de oportunidades de treinamento para uso da 

informática pelos profissionais de enfermagem (KINNUNEN et al., 2012). 

A falta de cultura organizacional para uso de sistemas de informação 

computacional para documentar o cuidado de enfermagem, a falta de aceitação do 

processo de enfermagem como eixo norteados da atenção de enfermagem e o 

receio de manusear o sistema são citados como fatores que limitam a 

documentação em suporte eletrônico (MEDINA-VALVERDE et al., 2012). 

Fatores intervenientes relacionados a estrutura da UTI Neonatal e ao 

processo de trabalho da equipe de enfermagem podem ter colaborado para o 

resultado acima. Segundo Donabedian (1984), as características estruturais do 

serviço, tendem a influir no processo de prestação do atendimento, aumentando ou 

diminuindo seu grau de qualidade. De forma similar, o processo na prestação do 

atendimento, influência nos resultados obtidos ou desejados da qualidade em saúde. 

Verificou-se que o dimensionamento da equipe de enfermagem estava 

parcialmente de acordo com a quantidade mínima exigida pela legislação vigente na 

época, a Portaria 3.432, de 12 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998), e também ao §1ª do art. 72, da Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
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2010), que entraria em vigor três anos após sua publicação, o qual fixa a quantidade 

mínima, para cada turno por UTI, de um enfermeiro para cada oito leitos ou fração, 

de um técnico de enfermagem para cada dois leitos, além de um técnico de 

enfermagem para serviço assistencial. Desse modo a UTI Neonatal que manteve 

seus oito leitos em ambos os períodos, necessitaria de no mínimo, por turno, de um 

enfermeiro e cinco técnicos de enfermagem. 

Entre os fatores que dificultam a utilização e o registro do processo de 

enfermagem no cenário estudado estavam: excesso de ruído; baixa luminosidade 

em alguns ambientes (onde se fazia o registro), espaço de trabalho inadequado, 

computadores de baixo desempenho, número insuficiente de computadores; 

disposição de computadores em locais inadequados; queda frequente de conexão 

dos computadores com o servidor, defeito constante nas impressoras, falta 

frequente de tinta para impressão e mobiliário inadequado para postura física 

durante o registro de informações no prontuário de papel.  

Quanto mais recursos, maior a facilidade para implantar novas metodologias 

de trabalho (HUITZI-EGILEGOR et al., 2012), assim, no presente cenário, a falta de 

equipamentos e insumos adequados podem ser apontados como obstáculos que 

devem ser transpostos pela gestão, para o sucesso das mudanças almejadas.  

Uma extensa revisão da literatura identificou recomendações para a 

implementação de informática em enfermagem: integração dos sistemas com a 

gestão do conhecimento na instituição, envolvimento dos gestores na seleção de 

sistemas avançados, simples, rápidos, com hardware que encoraje o uso pelos 

enfermeiros, investimento em upgrades do sistema, rede de internet compatível, 

desenvolvimento de guideline de registro compatível com o sistema e programas de 

ações educativas para fortalecer a enfermagem em diferentes níveis para 

implementação de tecnologias de informação em todos os aspectos da sua 

profissão(DARVISH et al., 2014). 

O cuidado aos neonatos em terapia intensiva demanda um grande volume 

de atividades de cuidado direto de enfermagem(KAKUSHI, ÉVORA, 2014). Os 

enfermeiros relataram que seu trabalho era orientado para supervisão de ações da 

equipe de enfermagem e realização de procedimentos de alta complexidade 

(curativos, sonda de alimentação, PICC, aspirações de VAS, entre outros).  
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A dúvida sobre o sucesso na implantação do processo de enfermagem nas 

organizações de saúde pode estar relacionada às dificuldades inerentes ao 

processo de trabalho do enfermeiro, associados à preferência pelo modelo 

tradicional de trabalho, que prioriza o tecnicismo ao invés do planejamento das 

atividades, são considerados fatores que comprometem a realização do processo de 

enfermagem (AZEREDO, SILVA, LIMA, 2010). 

A maioria dos enfermeiros indicou que o tempo necessário para aplicação e 

registro do processo de enfermagem era suficiente antes e depois das NTICs para a 

maioria das enfermeiras. 

Pesquisas sobre o tempo necessário para utilização das etapas do processo 

de enfermagem são escassas.Um estudo estimou que o enfermeiro despendeu 

25,58 minutos por paciente na realização do PE (ALMEIDA et al., 2012). Outro 

estudo, em unidade de terapia intensiva para atendimento de crianças e adultos, 

identificou que o tempo médio de assistência de enfermagem (incluindo enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem) foi de 29,5 horas por paciente/dia, das quais 

27,4 horas se referiam a assistência direta e 2,1 horas a assistência indireta (7% do 

total). Destas horas de assistência indireta, foram gastos, em média, no prontuário 

eletrônico, 46,0 minutos por paciente/dia e no período noturno foi de 79,9 minutos 

(1,3 horas) por paciente/dia. As autoras destacam que essas informações precisam 

ser levadas em conta no dimensionamento de pessoal e na estimativa da carga de 

trabalho(KAKUSHI, ÉVORA, 2014). 

Um fator facilitador mencionado pelos enfermeiros foi conhecimento e 

habilidades adequadas dos enfermeiros. A falta de formação e treinamento dos 

enfermeiros e falta de liderança são apontados pelos enfermeiros como obstáculos à 

utilização do processo de enfermagem (GRANERO-MOLINA et al., 2012). 

Habilidades cognitivas, interpessoais e psicomotoras são fundamentais para a 

utilização de todas as etapas do processo de enfermagem (IYER, TAPTICH, 

BERNOCCHI-LOSEY, 1993). Além disso, o PE requer bases teóricas do campo da 

Enfermagem e de fora dela (CARVALHO, BACHION, 2009). 

Segundo relato de duas enfermeiras, após às NTICs o compromisso da 

equipe de enfermagem com a implementação do processo de enfermagem 

permaneceu inalterado, ou seja, haviam profissionais engajados, outros pouco 

colaborativos e aqueles resistentes. As enfermeiras afirmaram que apesar de 
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valorizarem o processo de enfermagem, sua utilização e registro são difíceis de 

implementar. 

Os enfermeiros percebem o processo de enfermagem como importante para 

a profissão, para seu trabalho, e para a individualização e qualidade do cuidado, 

contudo, relatam que, entre as dificuldades para utilizá-lo e documentá-lo: está a 

formação inadequada na graduação, que nem sempre permite o preparo adequado 

teórico prático do profissional (GRANERO-MOLINA et al., 2012). 

Enfermeiros gestores reconhecem a importância do processo de 

enfermagem para seu trabalho, para direcionar o planejamento da assistência e 

alcançar mais qualidade do cuidado e atendimento do paciente nas suas 

singularidades, no entanto percebem que tem sido difícil a sua aplicação, uma vez 

que os recursos humanos são insuficientes e os enfermeiros estão mais voltados 

para atividades administrativas e outras ações que julgam prioritárias; nesse 

contexto, também não conseguem registrar o cuidado prestado (PENEDO, SPIRI, 

2014). 

A valorização das enfermeiras é vista em um outro estudo, realizado com 16 

enfermeiras de unidades de internação de um hospital-escola do Rio Grande do Sul. 

Sobre os benefícios que podem surgir com a implementação do processo de 

enfermagem, 40% citaram a qualidade na assistência ao paciente, 33%a 

organização da assistência de enfermagem e 27% a definição e valorização do 

papel do enfermeiro (AZEREDO, SILVA, LIMA, 2010). 

A realidade da prática clínica de enfermagem não é um cenário ideal em que 

o enfermeiro está disponível para avaliar o paciente, tomar as decisões diagnósticas, 

terapêuticas, e elaborar os registros de modo organizado e completo, em um modelo 

de relação enfermeiropaciente; esse cenário é turbulento, com várias demandas ao 

mesmo tempo para o profissional, que acaba tendo que se decidir entre diferentes 

prioridades (ALLEN, 1998). 

Pesquisadores têm se dedicado a compreender o panorama de ausência de 

uso e de registro do processo de enfermagem há algumas décadas (CUESTA, 

1983). 

O apoio da chefia de enfermagem foi percebido por mais enfermeiras após 

às NTICs, o que colabora com a implementação do processo de enfermagem, 
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contudo verificou-se que uma parte dessas mesmas enfermeiras registrou menos 

etapas do processo de enfermagem. 

Apesar da administração superior de enfermagem determinar a aplicação do 

processo de enfermagem no cuidado aos pacientes, num cenário onde a tecnologia 

de informação estava baseada em impressos para registro do processo de 

enfermagem, verificou-se que nem sempre eles eram completamente preenchidos e, 

ainda, não eram utilizados para todos os pacientes (PENEDO, SPIRI, 2014) 

O impacto das NTICs no grupo da utilização de diagnósticos, metas e 

objetivos deveu-se a registros de três enfermeiros (U1, U2 e U3), e a mudança em 

relação a avaliação deveu-se a registro de um enfermeiro. As prescrições se 

mantiveram em proporções semelhantes nos dois momentos a custa no incremento 

da prescrição de dois enfermeiros, que passaram a prescrever mais. 

Considerando que as condições do cenário se mantiveram relativamente 

estáveis e as adversidades relacionadas a estrutura do local incidiram igualmente 

sobre todos os enfermeiros, assume-se que esses três enfermeiros (U1, U2 e U3) 

apresentavam características pessoais ou fatores específicos responsáveis pela sua 

mudança de comportamento em relação aos registros do processo de enfermagem.  

Os enfermeiros U1, U2 e U3 aumentaram o uso de mais etapas do processo 

de enfermagem e tinham em comum entre si, a percepção de capacitação 

satisfatória ou muito satisfatória sobre o processo de enfermagem e o SIEnf por 

consultoria interna da instituição na área de SAE, percepção de maior envolvimento 

da chefia, percepção de tempo suficiente ou plenamente suficiente para aplicação 

do processo de enfermagem. Esse resultado pode encorajar pesquisas futuras, que 

possam encorajar novas estratégias de implantação do processo de enfermagem 

em instituições de saúde. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Verificou-se o registro de mais etapas do processo de enfermagem em 

comparação com o período em que as novas tecnologias não eram utilizadas. 

Contudo esse incremento foi pouco expressivo. Entre os fatores intervenientes, 

disponibilidade do tempo foi considerada suficiente para aplicação do PE e apesar 

disso, o registro permaneceu incipiente. Enfermeiras que relataram ter recebido 

capacitação satisfatória ou muito satisfatória em PE e no uso das novas tecnologias 

de comunicação e informação registraram mais etapas do PE. 

Tendo em vista a importância estratégica do registro adequado do 

atendimento de enfermagem e da exigência ético legal do uso do processo de 

enfermagem, pequenos avanços podem ser relevantes, contudo, de modo geral, 

conclui-se que a inserção das novas tecnologias associada ao processo de 

capacitação não obteve impacto expressivo no registro das etapas do processo de 

enfermagem no cenário estudado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista a importância estratégica do registro adequado do 

atendimento de enfermagem e da exigência ético legal do uso do processo de 

enfermagem, pequenos avanços podem ser relevantes, contudo, de modo geral, 

conclui-se que a inserção das novas tecnologias associada ao processo de 

capacitação não obteve impacto expressivo no registro das etapas do processo de 

enfermagem no cenário estudado. 

Esse estudo pode analisar o registro do processo de enfermagem apoiado 

por tecnologias de informação e comunicação e os fatores intervenientes na 

percepção dos enfermeiros, em uma UTI neonatal de um hospital da região centro-

oeste do Brasil. 

Foi verificado que a implantação do software colaborou nos resultados dos 

registros, mas esses resultados derivaram não só, ou apenas, da implantação de um 

software, e sim das condições estruturais do serviço que, por sua vez, influenciam 

no processo de atendimento.  

Portanto, os resultados obtidos nesse estudo foram originados da relação 

estrutura do serviço e processo de atendimento. 

O estudo levantou algumas dessas estruturas e processos. Salientou pontos 

de oportunidades de melhorias nessas duas dimensões que podem contribuir com 

gestores e profissionais de saúde para melhoria contínua dos processos de trabalho, 

e com isso, obterem melhores resultados na assistência prestadas aos pacientes. 

Esse estudo não teve a pretensão de esgotar a temática, por isso faz-se 

necessário a geração de novos estudos para contínuo aprofundamento do assunto. 
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ANEXOS 
Anexo A - Ficha impressa do plano de cuidados do SIEnf 

 
  

Inserido pelo autor para preservar a 
identidade da instituição 
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Anexo B - Ficha de admissão de enfermagem 
 

 
  

Inserido pelo autor para preservar a identidade dos autores e da instituição 

Inserido pelo autor para preservar a 
identidade da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


114 

 

 

Anexo C - Ficha de exame físico do enfermeiro 

 
(continua) 

Inserido pelo autor para preservar a 
identidade da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


115 

 

 

Anexo B - Ficha de exame físico do enfermeiro (continuação)

 
  

Inserido pelo autor para preservar a identidade dos autores e da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


116 

 

 

Anexo D - Ficha de balanço hidroeletrolítico, sinais vitais e anotações de 

enfermagem 

 
(continua) 

  

Inserido pelo autor para preservar a 
identidade da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


117 

 

 

Anexo C -  Ficha de balanço hidroeletrolítico, sinais vitais e anotações 
de enfermagem (continuação) 

 
  

Inserido pelo autor para preservar a identidade dos autores e da instituição 

Inseridopelo autor para preservar a 
identidade da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


118 

 

 

Anexo E - Ficha de alta de enfermagem 

 
  

Inserido pelo autor para preservar a identidade dos autores e da instituição 

Inserido pelo autor para preservar a 
identidade da instituição 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


119 

 

 

APÊNDICES 
Apêndice A - Questionário de pesquisa 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


120 

 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


121 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


122 

 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


123 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


124 

 

 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


125 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


126 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

