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Resumo 

 
Trata-se de um estudo qualitativo, com o objetivo de compreender, através do discurso 

dos enfermeiros, a sua prática diária em enfermagem e suas implicações contribuindo para o 
desenvolvimento de um sistema de informação. Para alcançar esse objetivo, optou-se por 
utilizar a teoria fundamentada nos dados (grounded theory), como referencial teórico e 
metodológico. Definindo e interpretando a situação da prática em enfermagem, de acordo 
com a sua visão de mundo, são propostas algumas implicações que podem contribuir para a 
geração de um sistema de informação levando em consideração os resultados encontrados na 
análise dos dados. 
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1. Introdução 
 

O campo de Sistema de Informação (SI) é caracterizado pela literatura como um 
campo que ainda está em um estágio inicial, cuja premissa é pela exatidão dos resultados e 
existindo muitos desacordos com relação à metodologia.  

Dentro deste campo, o Desenvolvimento de Sistemas de Informação (DSI) pode ser 
considerado ortodoxo porque as suas estruturas e os seus métodos estão longe de fornecer 
uma prática clara para o seu entendimento. Conforme Hirschheim et al (1995), os SIs 
possuem uma perspectiva bastante funcionalista, pois seu foco  para a solução dos problemas 
gerenciais segue este paradigma sendo necessário que eles estejam bem definidos para se 
propor soluções e dentro desta perspectiva os fatores sociais, políticos e culturais não são 
considerados. 

Em face aos problemas apresentados acima, abordagens de DSI têm sido 
desenvolvidas levando em consideração fatores que o paradigma dominante não considera. 
Com isto, estão surgindo novas metodologias que sugerem a dissolução das barreiras 
existentes entre o desenvolvedor de SI e os usuários, onde se procura fornecer subsídios para 
a captação dos conhecimentos antes não visualizados. 

Por não considerarem estes conhecimentos, muitos sistemas de informação falharam 
por diversos motivos, conforme relatos de Korac-Boisvert e Kouzmin (1995). Dentre estes 
motivos, segundo Heeks, Mundy e Salazar (1999), destaca-se a falta de um conhecimento 
mais aprofundado das informações obtidas junto aos usuários, por não considerar fatores 
relacionados ao ambiente organizacional e por não obter os conhecimentos necessários para o 
entendimento do contexto em que está inserido (Heeks, 1999). 

No campo da saúde, os sistemas de informação são as tecnologias que são usualmente 
denominadas para indicar a disciplina ou função de suporte. Por exemplo, um sistema de 
informação hospitalar suporta as funções  hospitalares e gerenciamento de informação. O 
Sistema de informação em Enfermagem (SIE) e o sistema de informação médica gerenciam 
informações clínicas requeridas para a prática da enfermagem e da medicina. 
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Grobe et al (1997) mostra que os SIE têm seu foco em informações e dados clínicos 
como recurso estratégico para a prática da enfermagem. Ainda segundo o autor, um SIE 
poderá ter um bom uso se ele fornecer suporte para decisões, contribuir para o avanço dos 
conhecimentos da enfermagem e permitir acesso às informações contidas em banco de dados 
que ajudem os profissionais nas suas práticas diárias. 

No Brasil, as pesquisas em termos de tecnologia de informação em enfermagem ainda 
são poucas em comparação a países como os Estados Unidos, Canadá e outros, o que 
evidencia a existência de uma necessidade de se entender a complexidade de como os 
sistemas de informação poderiam atuar nesta área para ajudar na realização das tarefas 
executadas na enfermagem (Rodrigues, 2001).  

Conforme Marin (1995), um sistema de informação hospitalar orientado para a 
enfermagem e centrado no paciente pode causar significativo impacto na produtividade, na 
eficiência e na motivação dos membros desta equipe. 

No início, os sistema de informação  em enfermagem foram desenvolvidos para 
transferir  as tarefas que as enfermeiras faziam para o computador e alguns sistemas foram 
bem sucedidos e reduziram o tempo gasto pela enfermagem na documentação das suas tarefas 
(Grave e Corcoram, 1989).  

Entretanto as pesquisas em SIE apontaram que a área de enfermagem é bem mais 
complexa que apenas transferir o seu trabalho de documentação para o computador, pois o 
gerenciamento e processamento de dados, informações e conhecimentos que são componentes 
integrais de um SIE buscam o significado de aspectos ligados aos cuidados fornecidos aos 
pacientes. Buscar estes significados requer uma ampla e profunda pesquisa dentro do campo 
da enfermagem, não se fazendo apenas uma exploração superficial de suas práticas, pois 
muitos sistemas de informação falharam por apenas utilizar uma abordagem superficial 
(Grave e Corcoram, 1989).  

Conforme McCormick e Jones (1998) diversos sistemas de classificação de 
enfermagem tem sido desenvolvidos com diferentes níveis de abstração e oferecendo vários 
caminhos para organizar e categorizar o fenômeno da enfermagem.  

 
 

2. Sistema de informação 
 
O termo “sistema de informação” é freqüentemente usado para denotar um sistema de 

computação ou um sistema mecânico interrelacionado de informações e tecnologias de 
comunicação, tais como a World Wide Web (www). Pelo fato de existirem diversas definições 
para os sistemas de informação, será adotada para este trabalho a definição fornecida por 
Hirschheim et al (1995) que reconhece a natureza social destas tecnologias: 

 
Tradicionalmente, um sistema de informação tem sido definido em duas perspectivas: uma 
voltada para a função e outra para a estrutura. Pela perspectiva estrutural um sistema de 
informação consiste de uma coleção de pessoas, processos, dados, modelos, tecnologia e uma 
linguagem parcialmente formalizada, formando uma estrutura coesa, servindo para alguns 
propósitos ou funções organizacionais. Partindo de uma perspectiva funcional, um sistema de 
informação é uma implementação tecnológica com o propósito de registrar, armazenar e 
disseminar expressões lingüisticas. Através da execução destas funções elementares, o sistema 
de informação facilita a criação e a troca de significados que servem socialmente definindo 
propósitos tais como controle, senso e argumentação. Nestas duas perspectivas dos sistemas de 
informação deve ser notado que o ser humano é inserido dentro destes limites, significando 
que os serviços fornecidos pelos SIs, em parte, dependem das capacidades e contribuições dos 
seres humanos. 
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 2.1 Metodologia de desenvolvimento de sistema de  informação 
 
Dentro do campo de SI, o desenvolvimento de sistemas de informação (DSI) pode ser 

caracterizado pela ortodoxia, ou seja, pela centralização em métodos estruturados. Além 
disso, o DSI comporta abordagens complementares ou alternativas, sendo algumas baseadas 
na prática e algumas mais acadêmicas.  

Para muitos pesquisadores, particularmente para aqueles que se fundamentam em 
ciências da computação, o DSI representa principalmente a atividade de analisar sistemas de 
negócios e desenvolver sistemas de computação para suportá-los. Isto começa com a análise e 
termina com a programação. As técnicas ortodoxas consideram o DSI como um modelo de 
processo linear, como por exemplo, o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas (Systems 
Development Life Cycle - SDLC), o qual propõe que o desenvolvimento pode ser organizado 
em uma seqüência de passos que são executados um após o outro. Contudo, para o propósito 
deste trabalho, o DSI é entendido como uma série de interesses que interagem neste processo. 

Conforme Lyytinen (1988), o DSI não pode ser separado do seu contexto social pelo 
fato dos fatores sociais, culturais, políticos e morais afetarem o desenvolvimento, 
implementação e avaliação dos sistemas de informação, pois eles devem ser tratados como 
uma mudança social multidimensional. Portando, o DSI é um processo de mudança 
ocasionado por um grupo, dentro de um ambiente, com o propósito de alcançar ou manter 
alguns objetivos. 

 
 

2.2 Metodologia tradicional 
 

O DSI ortodoxo é excepcionalmente bem documentado na literatura acadêmica e 
prática sendo caracterizado pelo uso de métodos estruturados, algumas vezes em associação 
com prototipação (Lewis, 1994).  Os métodos estruturados podem ser focados em processos 
ou fluxo de dados (DeMarco, 1978; Gane e Sarson, 1979) ou em modelos de estrutura de 
dados nos termos de entidade e relacionamento (Martin, 1986). Métodos mais recentes 
utilizam o desenvolvimento na programação orientada a objetos, modelo de ver o mundo 
como objetos que combinam elementos de dados com processos (Coad e Yordon, 1990). 

De acordo com Hirschheim et al (1995), a metodologia ortodoxa de DSI é 
funcionalista, caracterizada pela objetividade e ordem social, sem necessariamente mostrar 
isto explicitamente, adotando uma ontologia do realismo e uma epistemologia do positivismo, 
tendo uma forma dominante de estudar os fenômenos socias de forma racionalista e técnica. 
Os métodos estruturados desejam reduzir as incertezas do mundo social por meio de uma 
forma linear de desenvolvimento, que é a característica do SDLC (Systems Development Life 
Cycle), a qual é uma abordagem clássica inseparável do projeto de gerenciamento, onde metas 
são assumidas como sendo predeterminadas ou óbvias, dando suporte aos interesses da elite 
gerencial e seus representantes (Morgan, 1996). 

Na abordagem ortodoxa, o analista é um tecnólogo experiente que permite uma 
participação do usuário mínima, tendo a realidade objetiva do estudo do DSI excluindo 
características sociais, culturais e políticas, assumindo que o modelo de representação da 
realidade é construído, onde os fenômenos são representados por variáveis que fornecem a 
idéia de causalidade. 

Na análise de Checkland (1995), o DSI ortodoxo corresponde a pensamentos de 
sistemas rígidos, no qual os sistemas existem no mundo e têm uma realidade externa 
independente do observador, pois os analistas encontram soluções para problemas bem 
definidos sendo os modelos de sistemas a representações do mundo. 
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2.3 Metodologias alternativas 
 

Os DSI ortodoxos, por terem sido derivados da orientação teórica da disciplina de 
ciência da computação, tendem a assumir uma forma simplificada da organização, ignorando 
fatores sociais, culturais e políticos, sendo mais importantes os fatores técnicos para se 
conseguir um DSI de sucesso (Sauer, 1993). Os métodos estruturados tradicionais assumem 
que as especificações e construções de softwares são muito complexas, mas o entendimento 
dos problemas organizacionais é bastante simples. 

Para tentar estudar as ações organizacionais considerando os SI mais como um 
fenômeno social, metodologias alternativas têm surgido considerando os inter-
relacionamentos que compõem o sistema organizacional, tentando assim, analisar a sua 
complexidade. 

Hirschheim, Iivari e Klein (1998) identificam dentro destas abordagens alternativas o 
desenho participativo que será apresentada a seguir mais detalhadamente. 

 
 

2.3.1 Desenho participativo 
 

O desenho participativo tem sido utilizado para desenvolvimento de sistemas de 
informação por mais de duas décadas nos países escandinavos (Bjerknes et al, 1987), onde se 
refere ao envolvimento do usuário nas atividades do trabalho durante o desenvolvimento de 
sistemas, permitindo que eles tenham poder para a tomada de decisões com relação ao seu 
envolvimento no desenvolvimento de SI.  

Através de um compromisso mútuo, pretende-se permitir uma troca de conhecimentos 
fazendo com que os usuários aprendam sobre tecnologias para poderem visualizar o que elas 
podem facilitar nos seus trabalhos, e com isto construir sistemas flexíveis e eficientes que 
preencham suas reais necessidades. Isto providenciará um contexto onde se pode obter o 
entendimento prático das necessidades para se obter sucesso no desenvolvimento de SI 
(Bjerknes et al, 1987). 

O primeiro passo para se obter um desenho participativo é fazer com que os 
desenvolvedores e usuários caminhem juntos. A principal dificuldade é obter o entendimento 
prático, expresso pelos usuários no contexto que as novas tecnologias podem possibilitar. Os 
usuários aprendem sobre possibilidades e restrições das novas ferramentas computacionais e 
colocam suas habilidades práticas para este novo ambiente, ou seja, eles ensinam aos 
desenvolvedores suas habilidades práticas. 

Através da interação entre usuários e desenvolvedores, o entendimento das práticas de 
trabalho irá ajudar a enxergar novos aspectos fornecendo um desafio para a construção ou 
criação de coisas novas através dos novos conhecimentos adquiridos. Isto depende de uma 
participação total que fornecerá um ambiente propício que encoraje a aprendizagem, a 
criatividade e a comunicação. 

Existem diversas razões para a análise do uso do desenho participativo quando 
utilizado para implementar novas tecnologias. Primeiro, a introdução de qualquer tecnologia é 
difícil, especialmente em face das afirmações feitas sobre a tecnologia no passado. Um 
paralelo pode ser feito com as indústrias onde as tecnologias foram introduzidas sem a 
participação dos empregados. Pesquisadores no uso do desenho participativo na industria 
sugerem que a participação local aumenta a competência dos usuários em novas tecnologias, 
tornando-os mais dispostos em tomar iniciativas em cima desta participação (Clement e Van 
Den Besselaar, 1993), pois através deste envolvimento, pode-se ter um melhor entendimento 
das necessidades do usuário fornecendo uma ótima integração da tecnologia com as suas 
tarefas diárias. 
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Uma cooperação completa entre usuários e analista de sistemas oferece uma estrutura 
teórica para a inicialização de atividades e processos, pois se acredita como princípio 
fundamental que a participação fornece ao usuário o poder de influenciar os assuntos 
referentes ao seu trabalho (Clement e Van den Besselaar, 1993). 

Muitas atividades têm como meta o envolvimento do trabalhador no desenvolvimento 
de novas tecnologias e práticas de trabalho que possam fornecer um potencial de 
improvisação dentro do seu trabalho (PDC94, 1994). Internacionalmente, o desenho 
participativo é um campo de pesquisa crescente, que tem atraído muitos pesquisadores 
Americanos, Japoneses e Europeus, pois muitas experiências de sucesso têm sido encontradas 
na tradição escandinava no desenvolvimento de sistemas computacionais (Ehn, 1989,1993; 
Bjerknes et al, 1987, Greenbaum e King, 1991, Rasmussen e Lassol, 1989). 

Muitas conferências têm atraído pesquisadores interessados com uma maior 
humanidade, criatividade e efetivo relacionamento entre todos os envolvidos no 
desenvolvimento de tecnologias e o seu uso (Suchman, 1993), pois a grande preocupação é 
criar um cenário onde as oportunidades para o pesquisador compartilhar, entender os 
interesses e as perspectivas dos participantes tornem-se possíveis. 

Novas ferramentas baseadas em computador deveriam ser desenvolvidas através do 
entendimento das práticas tradicionais de ferramentas e materiais usados dentro de uma 
habilidade profissional. O desenho deve ser criado pelo esforço comum de habilidades dos 
usuários experientes e pelos profissionais de desenvolvimento, pois enquanto os usuários 
possuem a necessidade prática de entendimento dentro das novas tecnologias, o 
desenvolvedor deve entender o processo específico do trabalho que usará as ferramentas 
computacionais (Ehn, 1992). 

Os bons sistemas não podem ser construídos apenas limitados a entrada dos usuários, 
visto que quando os desenvolvedores e usuários têm tempo ilimitado para conversar sobre os 
seus trabalhos, pode-se encontrar muitos aspectos do processo que são  tácitos e através deste 
contato podem ser revelados, pois muitos conhecimentos residem apenas neste contexto 
(Kuhn e Winograd, 1996). 

Em muitos desenvolvimentos de softwares, o grau de participação ao longo desta 
dimensão pode não ser uniforme. Todos os princípios do desenho participativo, contudo são 
relevantes. A abordagem conceitual e as técnicas de repositório são aplicadas a uma vasta área 
de produtos e técnicas. 
 
 
3. Sistema de informação em enfermagem 

 
O termo informática foi definido por Gorn (1983) como a ciência da computação e a 

ciência da informação que são usadas para gerenciar e processar dados, informações e 
conhecimentos. Assim, um sistema de informação em enfermagem (SIE) é a combinação da 
ciência da computação, da ciência da informação e da ciência da enfermagem para assistir no 
gerenciamento, processamento dos dados, informações e conhecimentos para dar suporte à 
prática da enfermagem e sua distribuição dos cuidados fornecidos aos pacientes. 

Esta estrutura para o SIE conforme Blum (1986), baseia-se na taxonomia e na 
definição da concepção de dados, informação e conhecimento, que através desta define dados 
como entidades discretas que não possuem interpretação. As informações são definidas como 
dados interpretados, organizados e estruturados e os conhecimentos são definidos como a 
informação sintetizada onde inter-relações são identificadas e formalizadas. 

A estrutura para o estudo do SIE é baseada nos seguintes pontos centrais: (a) O 
fenômeno do estudo, (b) a clareza do SIE e (c) o relacionamento da informática com a ciência 
da enfermagem. 
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O fenômeno do estudo - O fenômeno do estudo de um SIE são os dados, as 
informações e os conhecimentos em enfermagem. O essencial das ciências de informática é a 
utilidade de processar dados, informação e conhecimentos, mas não sendo apenas o 
computador o responsável pelas informações, ele apenas serve como meio para a enfermagem 
(Blois, 1987).  

Dados, informação e conhecimento podem ser considerados os três aspectos de um 
fenômeno que é genericamente chamado de informação. A informação neste sentido é 
assumida como sendo uma entidade real do mundo que tem atributos reconhecidos e métodos 
para estudo, além disso, a informação é um fenômeno essencial do estudo de  uma disciplina 
baseada em informação como é o caso da enfermagem. 

A Clareza do SIE - Para se ter  um bom entendimento, é necessário assumir que dado, 
informação e conhecimento em enfermagem são representações simbólicas do fenômeno dos 
interesses da enfermagem e que a estrutura do SIE é substancialmente diferente de outras 
disciplinas.  

A estrutura atualmente utilizada apresenta  problemas específicos  para o 
gerenciamento e processamento de informações da enfermagem. Isto é evidenciado pelo fato 
do conhecimento da enfermagem ser diferente de outras disciplinas da área de saúde, pois ela 
requer diferentes estratégias para se tomar  decisões. Este problema é fundamentado pelo fato 
de ser utilizada uma estrutura de conhecimento que é aplicada à área médica. 

Graves e Corcoran (1989) mostram que estudos  indicam que a experiência dos seres 
humanos depende  do domínio dos seus  conhecimento e de suas tarefas específicas que são 
usadas para reduzir e solucionar os problemas, logo a área de enfermagem possui problemas 
específicos ao seu contexto e que para se propor conhecimentos desta área é preciso gerar 
soluções específicas e não aplicar estruturas que sirvam para outras áreas. 

O Relacionamento da informática com a ciência da enfermagem - O estudo do 
gerenciamento e processamento dos dados, informações e conhecimentos da enfermagem é 
considerado como uma parte integral  das ciências da enfermagem e não simplesmente um 
ramo da ciência da computação ou ciência da informação aplicada à enfermagem. Esta 
premissa é baseada no fato de que os dados e as informações são representações simbólicas do 
fenômeno que a enfermagem tem interesse tendo a habilidade da estruturação do problema 
como um domínio específico. 

 
 

4 Perspectiva teórica de análise – grounded  theory 
 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada na grounded theory sendo adotada 
como principais referências: Glaser e Strauss (1967) e Trauth (2000) com o objetivo de 
explorar e descrever como compreender a prática diária da enfermagem contribuindo para o 
desenvolvimento de sistemas de informação. 

No contexto histórico, conforme Wells (1995), a grounded theory é  considerada ter 
sido derivada do interacionismo simbólico pelo fato de ter  a preocupação de estudar o 
comportamento humano, possuindo muitas características  dos trabalhos dos sociólogos Mead 
e  posteriormente de Blumer, conforme foi apresentado em item anterior. Por isso é descrita 
como uma abordagem metodológica para a descoberta e a geração de uma teoria social 
adequada que é gerada diretamente de dados qualitativos, sendo o seu objetivo a explicação 
das variações das interações sociais e das estruturas sociais  que ocorrem sobre o tempo 
(Wells, 1995). 

Esta metodologia tem sido utilizada por diversas organizações (Trauth, 2000) e foi 
adotada neste trabalho por três razões principais: 
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      - Primeiro, pelo fato da grounded theory ser uma metodologia que permite ao 
pesquisador desenvolver um julgamento teórico das características gerais de um tópico, 
enquanto permite se basear em julgamentos empíricos de observações ou dados (Orlikowski, 
1993); 

       - Segundo, pelo fato da grounded theory permitir produzir resultados precisos e 
usáveis, tendo a complexidade do contexto organizacional incorporada para o entendimento 
dos fenômenos que por outras metodologias são simplificadas ou ignoradas (Pettigrew, 1990). 

       - Terceiro, pela facilidade que a grounded theory fornece para a geração de teorias 
dos processos, seqüências, mudanças organizacionais, posição e interação social (Glaser e 
Strauss, 1967). 

Sendo a grounded theory uma metodologia interativa, ela requer um constante 
movimento entre conceitos e dados, bem como comparações através dos tipos de evidências 
para controlar o nível conceitual e escopo da teoria emergente. Conforme Orlikowski (1993), 
isto proporciona uma oportunidade para um exame contínuo dos processos dentro do contexto 
para encontrar significados dos vários níveis de análise, e por este meio, revelar múltiplas 
fontes que identifiquem e exponham modelos neste processo de mudança. 

Seguindo a técnica de Glaser e Strauss (1967) da amostra teórica, a área de 
enfermagem do setor de enfermaria e internamento de um hospital particular da região 
metropolitana do Recife, classificado como hospital geral, foi selecionada com o propósito de 
se compreender a prática de enfermagem através da grounded theory levando em 
consideração que o contexto é de fundamental importância para o desenvolvimento de um 
SIE. 
 
 
5. Coleta  e análise dos dados 
 

Os dados foram coletados através de uma abordagem multi-métodos onde se 
utilizou como instrumentos entrevistas não estruturadas e semi-estruturadas, revisão de 
documentos e observação participante. Esta triangulação através de várias técnicas de coleta 
de dados foi benéfica na geração da teoria, proporcionando múltiplas perspectivas para as 
questões, fornecendo mais informações nos conceitos emergentes e permitindo produzir fortes 
construtos (Pettigrew, 1990). 

A coleta de dados foi nos tópicos do contexto, tecnologia, pessoas chaves e 
processos de mudanças, tentando encontrar informações, onde entre outras coisas incluíram-
se o ambiente, a missão, a estrutura, aspectos culturais da empresa e do departamento de SI, 
tamanho, localização, e a história do desenvolvimento de sistemas de informação na 
organização (incluindo configurações, padrões, política e procedimentos). Estes aspectos 
foram analisados, segundo uma abordagem participativa que permitiu conhecer e ter um 
maior entendimento e uma maior aproximação, com as pessoas envolvidas neste processo. 

Os dados foram analisados buscando-se encontrar similaridades seguindo a 
descrição de como gerar a grounded theory, mostrada por Glaser e Strauss (1967). Os dados 
foram gerados pela examinação das entrevistas, observações e documentos que foram 
codificados para se entender as práticas diárias da enfermagem contribuindo para a geração de 
um SIE.  

 
 

6. Implicações para um sistema de informação 
 

Após a análise do modelo central, percebe-se que, para um SIE adequar-se às reais 
necessidades do conjunto estudado, não é necessário existir um sistema de classificação, em 
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enfermagem, que contemple todos os cuidados.  O desenho de SIE para este contexto,  no 
tocante às prescrições, deve levar em consideração as informações médicas e não as da 
enfermagem. 

Embora o referencial teórico mostre que existe, em muitos locais, a preocupação 
do detalhamento das informações a respeito dos cuidados prestados pela enfermagem 
(Gordon, 1990), isso não foi verificado para este contexto. Através de relatos feitos pela 
enfermagem, um sistema de informação que necessitasse de mais informações do que as 
apresentadas por  esses profissionais tenderia a não ser usado. E, caso fosse adotado algum 
sistema no qual se necessitasse procurar dados precisos, dependendo das informações dos 
médicos, provavelmente isso não seria fornecido, pois não existe uma interligação, entre as 
duas áreas, pelo fato dos médicos acharem que a enfermagem não tem condições de fazer 
nenhum tipo de diagnóstico, pois a sua função é apenas seguir os diagnósticos médicos. 

A enfermagem necessita de um sistema de informações que facilite suas tarefas, 
permitindo-lhe mais tempo junto aos pacientes. Por isso, um sistema de informações deveria 
ajudá-la na realização de suas tarefas. 

 Seguindo as prescrições médicas, o sistema de informação receberia os dados 
fornecidos pelos médicos, incluindo-se as medicações, seus horários, dosagens, via de 
aplicação e as observações que fossem necessárias. Também estariam incluídos,  os exames a 
serem realizados para cada paciente. 

Essas informações seriam a base de funcionamento de um SIE, visto que, através 
delas, se inicia a maioria  das rotinas executadas pela enfermagem. O controle manual se 
tornaria desnecessário, porque o sistema disponibilizaria todas as informações dos pacientes 
de forma fácil e mais rapidamente. 

Com as prescrições lançadas no SIE, a preocupação dos enfermeiros, no 
entendimento dos mesmos, acabaria, pois as informações seriam sempre claras, necessitando-
se, apenas, seguir os procedimentos adotados para a execução dos cuidados aos pacientes. 

A inclusão dos dados, acima, permitiria à enfermagem ter um controle dos 
medicamentos, mais facilmente, porque o sistema seria responsável pela informação sobre as 
medicações e seus respectivos horários, precisando-se, somente, da visualização dessas 
informações agrupadas; pois, poderiam ser obtidas informações por pacientes, por horários e 
por outras combinações apropriadas à enfermagem. 

A necessidade de verificar todos os prontuários, para tomar conhecimento dos 
medicamentos, acabaria; não seria preciso interromper os cuidados com os pacientes, para 
fazer uma lista das medicações, conforme mostrado anteriormente, sendo, apenas, necessário 
solicitar ao SIE o fornecimento da mesma. 

A preocupação com a mudança de medicamentos acabaria, pois, o sistema 
controlaria essa mudança. Com isso, não seria necessário documentar-se, porque 
automaticamente as informações seriam armazenadas, tornando desnecessário esse controle 
que ocasiona, também,  perda de tempo. 

Não existiriam consultas constantes aos médicos, visto que a indicação da 
medicação já estaria disponível no sistema, com seu horário e suas dosagens. Provavelmente, 
outras informações não seriam necessárias, e, caso existisse alguma dúvida, poderiam ser 
solicitadas instruções adicionais. 

Como os exames solicitados também seriam lançados através da prescrição, a 
enfermagem, apenas, informaria a situação dos mesmos, indicando se foram realizados ou se 
ainda faltariam seus resultados, o que facilitaria seu  controle e visualização, permitindo-se, 
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em poucos segundos, uma posição a respeito deles, prestando-se, também, para consulta dos 
médicos. Isso seria bastante útil, porque se poderia fazer comparações de todos os exames 
realizados pelos pacientes e não, apenas, dos dois últimos. 

Como a enfermagem perderia menos tempo, na realização das tarefas mostradas 
anteriormente, poderia dedicar mais atenção à evolução dos pacientes, que, no SIE, possuiria 
um módulo para sua descrição, havendo a possibilidade de ser acompanhada pelos médicos 
que não precisariam recorrer a um ou mais papéis para obter essas informações: todas 
estariam disponíveis no sistema de forma fácil. Inclusive as pastas abertas para os pacientes, 
que acumulavam muitos documentos em seus prontuários, não seriam mais utilizadas. 

Esse controle do prontuário forneceria tanto informações à enfermagem, como aos 
médicos. A proposta do SIE para a enfermagem seria oferecer informações precisas e rápidas 
para a execução das suas tarefas, de forma que perdesse menos tempo, podendo dedicar-se 
mais aos pacientes. 

O SIE resolveria as dificuldades apresentadas, com relação ao controle dos 
prontuários, que tanto afligem a enfermagem, oferecendo-lhe o acesso às informações dos 
pacientes, dando-lhe uma visão global da evolução dos mesmos, sem a necessidade de se 
recorrer aos papéis. Ele deve ser adequado ao contexto vivenciado pela enfermagem, 
conforme a realização de suas tarefas, onde não se utiliza, apenas, rotinas manuais. Estas 
rotinas, na visão desses profissionais dificultam seu trabalho. E, com o propósito de facilitar a 
realização das tarefas, o compartilhamento de informações seria de fundamental importância: 
não somente de informações confidenciais para conhecimento dos médicos ou da 
enfermagem, mas de informações básicas para acesso de outros setores e fornecimentos a 
terceiros sem ter que recorrer à enfermagem. Isso a isentaria do controle dos acompanhantes,  
cabendo-lhe somente monitorar as pessoas que estariam dentro da enfermaria. A partir deste 
sistema, a enfermagem  poderá analisar os pacientes com mais profundidade e cuidado e 
observar detalhes antes não vislumbrados, possibilitando-lhes, talvez, um tratamento mais 
adequado. 

Parece bastante simples, para um SIE, esse tipo de controle. Caso outras funções 
fossem requeridas e disponibilizadas, o que exigiria um maior aprofundamento da 
enfermagem, provavelmente, o sistema não teria aceitação, com o argumento de que estaria 
tomando mais tempo que ajudando, motivo para um mau uso e obtenção de informações 
imprecisas. 
 
 
7. Considerações Finais 
 

Levando em consideração a interpretação da situação, foi utilizada a grounded 
theory como referencial metodológico, que possibilitou uma nova perspectiva e compreensão 
da situação investigada. Com essa metodologia, pode-se fazer uma análise através dos dados, 
que surgiram durante a fase de análise, e, depois, propor uma teoria que represente a 
interpretação dos mesmos. 

Este estudo mostrou a preocupação da enfermagem em ter um controle de suas 
tarefas, apontando uma visão de sistema de informação, como um sistema que resolveria 
todos os seus problemas. Pelo fato dos trabalhos serem manuais, muito tempo é perdido na 
realização das tarefas, em detrimento dos cuidados com os pacientes.  

A maior preocupação da enfermagem era, apenas, ter suas tarefas  manuais 
realizadas através de um sistema computadorizado. Logo, se um SIE fosse parecido com o 
sistema manual, sua aceitação seria maior, porque permitiria a realização das tarefas de forma 
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simples, substituindo-se o controle manual por um controle que permitisse obter as 
informações de forma rápida e fácil. 

Pelo fato de não se usar um sistema de classificação para diagnósticos, 
intervenção e resultado, não foi proposta nenhuma tendência do SIE em adotar alguns deles, 
pois, caso fosse alterada alguma rotina da forma de trabalho da enfermagem, poder-se-ia 
argumentar que o SIE é complicado e dificulta o trabalho em vez de ajudar. Por isso, para a 
proposta deste sistema, não foi abordado um sistema de classificação. 

A enfermagem é sobrecarregada de tarefas burocráticas, que foram assimiladas 
através dos tempos, e que não deveriam ser de sua responsabilidade. Mas, por as terem 
assimilado, um SIE deve facilitar as suas realizações, visando uma maior integração e um 
maior controle das mesmas, com o intuito de liberar a enfermagem para sua tarefa principal:  
os cuidados com os pacientes. 

Um SIE desenhado, através das experiências mostradas no dia-a-dia desse 
contexto, tem uma maior possibilidade de se adequar às reais necessidades dos usuários. Este 
trabalho mostrou um pouco da prática da enfermagem, analisando e valorizando seus 
conhecimentos que, por outras metodologias, poderiam não ser abordadas. Também, tentou 
mostrar a realidade vivenciada pela enfermagem, indicando como deveria ser um SIE que se 
adequasse às tarefas necessárias para essa área, num hospital privado, onde existem 
particularidades determinadas por fatores sociais e culturais, que interagem entre si, 
possibilitando o entendimento de suas tarefas. 

Por outro lado, as implicações deste estudo para a pesquisa são múltiplas, 
principalmente, para a enfermagem e a área de sistemas de informação. Espera-se que esta 
investigação, sob o enfoque metodológico da grounded theory, possa contribuir para a 
mudança na maneira de se realizar pesquisas em sistemas de informação, como, também,  
para perceber o enfoque dado a um SIE, que representa o estudo de uma área complexa, não 
correspondendo à teoria apresentada a outros contextos, os quais possuem uma forma mais 
ampla de abordar essa complexidade. 
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