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1. RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de descrever a contribuição da 

tecnologia da informação para a assistência de enfermagem. O método utilizado foi a 

pesquisa bibliográfica, investigando em artigos e livros publicados no período de 1998 

à 2014, disponíveis na BVS, Scielo e LILACS. Os resultados são discutidos segundo 

as categorias: Agilidade dos sistemas de informação; Auxiliar o processo de 

enfermagem na tomada de decisão; Reduzir erros da terapêutica medicamentosa; 

Maior tempo para os cuidados diretos; Melhora na qualidade do cuidado. 

2. INTRODUÇÃO 

A tecnologia da informática que emerge com o advento da globalização adquiriu 

importância para os indivíduos, para a sociedade e também para toda uma nação e 

se consolidou como estratégia para controle, organização e estrutura da informação.  

Agora, o grande desafio é desenvolver a capacidade de contextualização e 

integração dos saberes e fazeres, condição específica da mente humana, para 

perfeiçoar e legitimar o cuidado de enfermagem com as Tecnologias de Informação 

TI (BAGGIO; ERDNAMM; SASSO, 2010).  

Porem Silvestre et. al. (2012), alertam que todo processo de mudança, desperta 

a resistência pelo que é novo. 

Neste contexto, percebemos a dificuldade do enfermeiro em superar o uso da 

tecnologia da informação como simples instrumento de trabalho e passar a visualizá-

lo como uma inovação que permita a preservação e o investimento nos elementos 

humanitários que devem fazer parte do processo de assistência aos pacientes, 

garantindo-lhes um cuidado ético e qualificado. 

3. OBJETIVO 

Descrever a contribuição da tecnologia da informação para a assistência de 

enfermagem.  

4. METODOLOGIA 

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica descritiva. Foram pesquisados 

artigos de revistas científicas e livros. Limitando-se aos materiais publicados entre 

1998 a 2014, utilizando as palavras chaves: Informática em enfermagem; Informação 

e saúde; Tecnologia da Informação na Saúde. 

  



5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Silvestre et. al. (2012), a informatização é considerada uma 

ferramenta de trabalho que tem por objetivo agilizar os serviços prestados ao paciente.  

  Baggio; Erdnamm e Sasso (2010), acreditam, nesse sentido que a enfermagem 

deve incorporar a tecnologia da informática para atender às necessidades da profissão 

e preencher lacunas existentes, tanto na educação quanto na profissão, bem como 

promover e utilizar a tecnologia informatizada na pesquisa, no ensino, na assistência 

e na administração em enfermagem. 

  A presença das Tis e o cuidado humano estão no cotidiano da enfermagem, 

atualmente indispensável e inevitável para o desenvolvimento da profissão (BAGGIO; 

ERNAMM: SASSO, 2010). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Agilidade dos sistemas de informação, Para Tannure; Pinheiro, (2011) a 

informática não é apenas uma área do setor de saúde, mas um instrumento que pode 

estar presente em diferentes espaços organizacionais, sendo responsável pela gestão 

dos dados e informações úteis para o desenvolvimento do processo de trabalho. 

6.2 Auxiliar o processo de enfermagem na tomada de decisão, o enfermeiro passa a 

dispor de mais tempo para realizar na prática as etapas do processo de enfermagem, 

sobretudo nos casos construídos a partir das etapas desse método científico, o que 

acaba favorecendo a prática do raciocínio clínico e a tomada de decisão pelos 

enfermeiros (ÉVORA et al., 2006; SASSO; 2007). 

6.3 Reduzir erros na terapêutica medicamentosa - As prescrições eletrônicas com 

recurso de apoio à decisão clínica oferecem acesso imediato às informações sobre o 

paciente, reduzindo a seleção incorreta do medicamento, garantindo a prescrição no 

formato adequado, fornecendo suporte para o cálculo de doses e volume para 

reconstituições e diluições e proporcionando a possibilidade de verificações sobre 

interações e incompatibilidades medicamentosas (TRANQUITELLI; CIAMPONE, 

2007). 

6.4 Maior tempo para os cuidados diretos ao paciente - Para Évora et al., (2006) e 

Sasso, (2007), o uso de sistemas informatizados por enfermeiros proporciona maior 

tempo para os cuidados diretos, pois agiliza o desenvolvimento das atividades 

burocráticas. 



6.5 Melhora na qualidade do cuidado prestado – O uso de bases de dados permite 

aos enfermeiros atualizar-se constantemente e o acesso imediato à informação, o que 

melhora a qualidade do cuidado prestado. (RODRIGUEZ et. al., 2008). 
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