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A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO CLIENTE. 

 

Atualmente, no Brasil, a maioria das instituições de saúde já conta com computadores nos 

seus mais variados setores, sejam eles administrativos ou assistenciais. Já é possível aos profissionais 

integrados à rede de informação, participar de conferências à distância, trocar experiências, atualizar 

e dinamizar os cuidados de enfermagem prestados. 

O uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), como por exemplo, 

os computadores, nestas instituições, permite, entre outras vantagens, a agilidade na administração 

do pessoal e do setor. Alguns hospitais já contam com profissionais utilizando aparelhos do tipo 

palm tops, notebooks, tablets, smartphones, dentre outros, na prestação de cuidados ao paciente à beira do 

leito. Entretanto, os hospitais continuam a fornecer aos enfermeiros quantidades enormes de papeis 

e instrumentos de escrita. A documentação clínica é um aspecto essencial do sistema de prestação 

de cuidados, com informações valiosas obtidas a cada encontro com o paciente. O processo que 

envolve a documentação clínica manuscrita produz muitas vezes, uma documentação fragmentada, 

impedindo explorar o seu potencial de melhorar a prestação dos cuidados e os resultados clínicos. 

Há de se concordar com Hanna; Ball; Edwards (2009) quando dizem que a motivação 

para desenvolver e implantar sistemas de informação hospitalar computadorizados tem sido 

financeira e administrativa, ou seja, direcionada para o registro de gastos, redução de custos e 

documentação do cuidado ao paciente, este último por razões legais. 

O desenvolvimento e implantação de tais sistemas de informação hospitalar 

computadorizados tornar-se-á como requerimento maior investimento de hardware, o que gera 

maior custo em investimento. Além disso, mesmo demonstrando significativa melhora na 

comunicação hospitalar, têm sido considerados muito fracos em relação ao apoio à pratica de 

enfermagem, dificultando a aceitação de tais sistemas pelos enfermeiros. Só recentemente, a partir 

da década de 90, vendedores e produtores começaram a considerar a moderna prática de 

enfermagem e sua necessidade de processamento de informações. 

Um esquema da evolução dos sistemas de informação em enfermagem foi elaborado por 

Hanna; Ball; Edwards (2009) e encontra-se demonstrado na figura1. 
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Figura 1 – Evolução dos sistemas de informação de enfermagem 
 

 
 

 
   Fonte: Modificado da figura 6.1 Evolução dos sistemas de informação de enfermagem 
(HANNAH; BALL; EDWARDS, 2009). 

 

Inicialmente o papel do enfermeiro na informática em saúde foi o de mero consumidor, 

pois suas ações eram restritas a automatizar funções ou atividades existentes, dentre elas, no plano 

gerencial ou de coordenação das atividades que envolvem a aquisição e transmissão de informações 

sobre o paciente (prescrição, relatório de exames, aquisição e marcação de consultas, escalas de 

serviço, busca de dados estatísticos, aquisição de materiais e medicamentos); no plano das tarefas 

delegadas pelos médicos (tarefas das prescrições médicas que serão incorporadas no plano de 

cuidados dos pacientes). No plano da função autônoma da enfermagem, característica da prática 

profissional, onde o conhecimento único da enfermagem é aplicado ao cuidado do paciente, a 

enfermagem brasileira ainda caminha, com alguns avanços de forma isolada. 
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Nogueira; Ferreira (2000), afirmam que a informática como apoio das atividades de 

enfermagem na prestação da assistência, de forma isolada, tem tido grandes avanços na última 

década. Como exemplos citam Machado (1997) quando diz que de fato, sistemas específicos de 

enfermagem, baseados no processo de enfermagem são resultados de algumas iniciativas isoladas e 

causam pouco impacto, como o do Hospital Evaldo Foz. 

Esforços isolados de alguns enfermeiros no estudo e desenvolvimento de softwares ou 

protótipos de software específicos para utilização na prestação de cuidados de enfermagem 

demonstra que estes profissionais, esforçam-se na eficiência de seus estudos e caminham para a 

intervenção específica na área da tecnologia da informação e comunicação, dando enfoque e 

trazendo contribuições importantes à prática de enfermagem. Dentre estes estudos podem-se citar 

os desenvolvidos por: Jensen et al. (2012) – Desenvolvimento e avaliação de um software que verifica 

a acerácea diagnóstica; Santos (2010) – Informática em enfermagem: desenvolvimento de software 

livre com aplicação assistencial e gerencial; Sperandio e Évora (2003) – Enfermagem na era digital: 

desenvolvimento de um software-protótipo para a sistematização da assistência de enfermagem; 

Sperandio e Évora (2005) – Planejamento da assistência de enfermagem: proposta de um software-

protótipo; Lopes, Silva e Araújo (2004) –  Desenvolvimento lógico-matemático do software ND; 

Yoshioca et al. (1994) – Construção de bases de dados aplicadas em diferentes atividades de 

enfermagem; Freitas (2014) – Proposta de software-protótipo para pacientes submetidos a cateter 

central de inserção periférica. 

Tais empreendimentos remetem ao que diz Castells (2012), “a questão não é se um 

sistema multimídia será desenvolvido (ele será), mas quando, como e sob quais condições.” (p.453) 

Para Hanna, Ball e Edwards (2009, p.101) “Os sistemas atuais, embora auxiliem os 

enfermeiros a dar maior enfoque à prática de enfermagem, falham no fornecimento de recursos 

adequados para o apoio essencial no desempenho da prática profissional.”  

Marin e Granitoff (1998) relatam que os recursos de investimentos ainda são insuficientes 

na área assistencial, pois têm sido destinados para o controle financeiro e administrativo do 

hospital. Por outro lado, os enfermeiros estão cada vez mais acostumados a fazer uso de tais 

sistemas e muitos deles são responsáveis pela entrada de dados no sistema. Quando disponíveis 

módulos como controle de leitos, pedidos de farmácia e almoxarifado, admissão de paciente e 

outros são amplamente usados pelos enfermeiros. 

Yoshioca (1994) apud Nogueira e Ferreira (2000) diz que o mercado oferece softwares 

modernos que permitem a criação de banco de dados informatizados, que auxiliam o usuário a criar 

e manusear o banco de dados com maior autonomia, sendo especialista ou não. 

Segundo Marin e Granitoff (1998), com a nossa tecnologia e a perspectivas de 

desenvolver o prontuário eletrônico do paciente onde, supostamente todas as especialidades 

precisam estar contempladas, pode-se observar que elementos de enfermagem ainda não estão 
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incluídos. Os elementos que irão apoiar decisões de outros profissionais, embora introduzidos por 

enfermeiros no prontuário, estão ausentes. Já os elementos que irão apoiar e descrever ações 

específicas de enfermagem são quase sempre omitidos. 

Encontra-se em Évora (1998) que a informática traz benefícios aos clientes, pois, permite 

que o enfermeiro se torne mais disponível ao cuidado, livrando-se do processo burocrático de 

enfermagem que acaba por afastá-lo da assistência. Na perspectiva da autora, o emprego do 

computador para o planejamento de informações envolve quatro pressupostos: “...1- a velocidade 

que a informação pode ser obtida; 2- o acesso fácil à informação; 3- a disponibilidade de 

informações novas e; 4- a conveniência da informação” (ÉVORA, 1998, p. 17). A autora enfatiza 

que isto é possível através do conceito de Sistemas de Informação em Enfermagem, e, com base 

em Saba e McCornick, diz que estes sistemas “...usam o computador para processar os dados em 

informação e apoiar os tipos de atividades ou funções de enfermagem” (p. 17). 

Santiago (2009) coloca-se bem ao considerar a expansão das NTIC ao expor que, torna-se 

urgente a sua compreensão no âmbito dos saberes e das práticas profissionais da enfermagem, ou 

seja, as suas utilizações pelos enfermeiros em intervenções diretas e indiretas de acordo com as 

necessidades apresentadas pelos clientes submetidos a tratamentos hospitalares, tornando-se 

condição imperativa para todo o profissional saber lidar com a linguagem informatizada, 

objetivando aperfeiçoar a qualidade de suas ações. 

 Hughes (1995) apud Hannah et al. (2009), aponta os seguintes objetivos incentivadores 

para utilização de NTIC na área assistencial de enfermagem; (1) reduzir o tempo gasto na realização 

de registros da informação do paciente; (2) eliminar redundâncias e inexatidão da informação 

registrada; (3) melhorar o tempo em que a comunicação do dado é realizada; (4) otimizar o acesso à 

informação; (5) fornecer a informação de que os profissionais necessitam para que os mesmos 

possam tomar as melhores decisões possíveis no cuidado ao paciente. 

Com isso, os enfermeiros podem ser suavizados da rotina e do tempo gasto em atividades 

rotineiras e gerenciais onde lidam com papéis e documentações, podendo dedicar mais tempo a 

problemas específicos e às necessidades individuais dos pacientes. 
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