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RESUmo
Os indicadores são instrumentos que pos-
sibilitam definir parâmetros que serão 
utilizados para realizar comparações e 
agregar juízo de valor frente ao encontrado 
e ao ideal estabelecido. Este estudo tem 
como objetivo descrever a experiência de 
um grupo de enfermeiras na criação do 
sistema informatizado desenvolvido no 
Hospital São Paulo para o gerenciamento 
de indicadores da assistência de enferma-
gem. A implantação deste sistema para o 
gerenciamento dos indicadores foi dividida 
em quatro etapas: desenvolvimento do 
manual de indicadores da assistência de 
enfermagem; realização de teste piloto re-
gistrado manualmente; desenvolvimento 
do sistema informatizado; implementação 
de estudo piloto do sistema informatizado 
em onze unidades do hospital.
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AbStRAct
Indicators are tools that permit to define 
parameters that will be used to make 
comparisons between a result and its ex-
pected value, as well as to add a value of 
judgement in this regard. The purpose of 
this study is to describe the experience of 
a group of nurses in the development of 
a computerized system to manage nurs-
ing care indicators at Hospital São Paulo. 
Four stages were used to implement the 
indicator management system: developing 
a nursing care indicator handbook; per-
forming a manually registered pilot test; 
developing the computerized system; and 
performing the pilot test of the computer-
ized system in eleven units at the hospital.
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RESUmEn 
Los indicadores son instrumentos que posi-
bilitan definir parámetros que serán utiliza-
dos para realizar comparaciones y agregar 
juicio de valor frente a lo encontrado y al 
ideal establecido. Se objetivó describir la 
experiencia de un grupo de enfermeras en 
la implementación del sistema informati-
zado desarrollado en el Hospital San Pablo 
para el gerenciamiento de indicadores de 
atención de enfermería. Tal implantación 
para gerenciamiento de indicadores se di-
vidió en cuatro etapas: desarrollo del ma-
nual de indicadores de atención de enfer-
mería, realización de prueba piloto regis-
trada manualmente, desarrollo de sistema 
informático e implementación de estudio 
piloto de sistema informático en once uni-
dades del hospital.
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IntRodUção

Os enfermeiros, assim como os demais gestores que 
atuam na área da saúde, têm a responsabilidade de ge-
renciar seu serviço ou unidade, demonstrando os resulta-
dos obtidos por meio de indicadores(1).

Vale ressaltar que os indicadores são instrumentos 
para definir parâmetros e realizar comparações, além 
de agregar juízo de valor frente ao encontrado e ao 
ideal estabelecido. Para tanto, é necessário que a fase 
de coleta e sistematização dos dados seja bem planeja-
da(2). Ademais, informações convenientes e obtidas no 
momento certo podem beneficiar a administração dos 
serviços e favorecer a tomada de decisão com o menor 
grau de incerteza.

A melhoria da qualidade assistencial é considerada 
um processo amplo, dinâmico e exaustivo de identificação 
contínua dos fatores intervenientes do processo de tra-
balho da equipe de enfermagem. Requer do profissional 
enfermeiro a implantação de ações e a elaboração de ins-
trumentos que possibilitem avaliar de ma-
neira sistemática os níveis de qualidade dos 
cuidados prestados(3). 

No Brasil, os estudos têm contemplado 
a construção e validação dos indicadores de 
enfermagem, a exemplo do Núcleo de Apoio 
à Gestão Hospitalar subgrupo do Programa 
de Qualidade Hospitalar (NAGEH / CQH)(4-5).

Mantido pela Associação Paulista de Me-
dicina e Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo, o NAGEH criou, no iní-
cio dos anos 1990, o serviço de avaliação da 
qualidade da assistência prestada aos usuá-
rios de hospitais do Estado de São Paulo(6-7). 
Desde então, este Núcleo de pesquisa vem 
mobilizando os gestores de instituições hospitalares para 
a implantação e consolidação de medidas que promovam 
a qualidade dos serviços de saúde.

A utilização de novos métodos para prover a melhoria 
do serviço de enfermagem, somada ao considerável acer-
vo de informações tanto assistencial quanto administrati-
vo da enfermagem hospitalar, corroborou para a utiliza-
ção da tecnologia da computação(4).

A informatização como forma de gerenciar, adminis-
trar, organizar, classificar, monitorar e obter informações 
relevantes, em tempo real, tornou o acesso aos indicado-
res de enfermagem mais dinâmico e produtivo(8). 

A eficácia dos sistemas informatizados na área da saú-
de está amparada pela literatura e resultados práticos de 
instituições hospitalares que se tornaram referência mun-
dial por utilizaram tais recursos(9). 

Neste cenário, autores de um estudo relataram sobre 
a importância de indicadores informatizados de enferma-

gem considerando efetivas contribuições relacionadas à 
coleta, armazenamento e análise de dados, bem como 
o acesso ao sistema de forma intuitiva para os usuários 
finais. Este sistema apresenta-se em fase de implementa-
ção a fim de facilitar a mensuração sistemática e promo-
ver intervenções para melhoria da qualidade da assistên-
cia de enfermagem(10).

A elaboração e aplicabilidade de indicadores de quali-
dade possuem estreita relação com a motivação e satisfa-
ção dos profissionais, repercutindo na assistência presta-
da aos usuários dos serviços de saúde(11).

Nos processos avaliativos devem ser utilizadas infor-
mações válidas, pois somente com a aplicação de medidas 
validadas se evita correr o risco de distorcer o compor-
tamento da equipe e, consequentemente, desmotivar os 
profissionais de enfermagem(12).

Neste sentido, a Diretoria de Enfermagem do Hospital 
São Paulo (HSP) da Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) vem implantando novos métodos e moderna tecnolo-
gia para a criação e implantação de indicadores da assistên-

cia de enfermagem como forma de gerenciar 
o cuidado prestado nesta instituição.

Tendo por base quatro dos indicado-
res estabelecidos pelo NAGEH, foram de-
senvolvidos seis indicadores específicos e 
adaptados à realidade do Hospital São Pau-
lo (HSP).

 obJEtIVo

O presente trabalho objetiva descrever 
as etapas da construção do Sistema Infor-
matizado de Indicadores da Assistência de 
Enfermagem do Hospital São Paulo.

dESEnVoLVImEnto do  
SIStEmA InFoRmAtIZAdo

A fim de coletar, gerenciar e avaliar dados, de forma 
rápida e eficaz, além de propor melhorias por meio de re-
sultados, foi construído o Sistema Informatizado de Indi-
cadores de Enfermagem do Hospital São Paulo (SIIE-HSP). 
Trata-se de um hospital universitário, com 742 leitos, sen-
do referência para alta complexidade e atendimento de 
95% para Sistema Único de Saúde.

O desenvolvimento do SIIE-HSP ocorreu no período de 
janeiro de 2005 à junho de 2008 e envolveu docentes do 
Departamento de Enfermagem da UNIFESP, profissionais 
do Departamento de Tecnologia da Informação da UNIFESP 
e enfermeiros da Diretoria de Enfermagem do HSP, após 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição.

Dividido em quatro etapas, o desenvolvimento do SIIE-
-HSP ocorreu da seguinte forma:

a informatização como 
forma de gerenciar, 

administrar, organizar, 
classificar, monitorar 
e obter informações 

relevantes, em tempo 
real, tornou o acesso 
aos indicadores de 
enfermagem mais 

dinâmico e produtivo.
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1. Criação e elaboração do Manual de Indicadores de En-
fermagem: docentes do Departamento de Enfermagem 
da UNIFESP e enfermeiros do HSP desenvolveram o Ma-
nual de Indicadores de Enfermagem desta Instituição, 
baseado no Manual do NAGEH(7) e nas experiências des-
tes enfermeiros, utilizando técnica de grupo focal.

2. Realização de teste piloto: feito por meio de registros 
descritos em formulários elaborados pelo grupo de 
enfermeiros e testado em onze unidades do Hospital 
São Paulo, no período de março à abril de 2006.

3. Desenvolvimento do SIIE-HSP: Docentes e Enfermeiros 
do Grupo de Melhoria de Processos da Assistência de 
Enfermagem – Qualidade da Assistência de Enferma-
gem do Hospital São Paulo – e analistas de sistemas do 
Departamento de Tecnologia da Informação da UNI-
FESP desenvolveram e testaram o SIIE-HSP no período 
de julho de 2007 à maio de 2008.

4. Implementação de estudo piloto do SIIE-HSP: a capacita-
ção para a utilização do SIIE-HSP foi realizada no Labora-
tório de Informática da instituição, com carga horária de 
4h/enfermeira, em junho de 2008, para 60 enfermeiras de 
todos os turnos de dez unidades de internação do HSP.

Desenvolvido com a linguagem de programação para 
bancos de dados conhecida como PHP – Hypertext Prepro-
cessor e sob a plataforma de sistema para gerenciar banco 
de dados Oracle Corporation 10g, o SIIE-HSP foi integrado 
ao Sistema de Internação de Pacientes desta Instituição 
com acesso pelos computadores das unidades do HSP. 

O SIIE-HSP contém os indicadores que envolvem dire-
tamente os eventos adversos que podem ocorrer duran-
te os procedimentos de assistência prestada ao paciente 
pela equipe de enfermagem: Extubação não Planejada, 

Hipotermia, Lesões de Pele, Perda de Cateter Urinário, 
Perda de Cateter Vascular Central, Perda de Cateter Vas-
cular Periférico, Perda de Dreno, Perda de Sonda do Trato 
Gastro Intestinal, Queda de Paciente e Úlcera por Pressão.

O SIIE-HSP emite também relatórios que possibilita a 
identificação dos eventos adversos por paciente, série histó-
rica por unidade e incidência de queda e úlcera por pressão 
com identificação e classificação do risco (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Figura 1 - Tela do SIIE-HSP: Dados relacionados aos pacientes 
por unidade de internação

Figura 2 - Tela do SIIE-HSP: Relato de ocorrências por paciente
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Figura 3 - Tela do SIIE-HSP: Relato de ocorrência de queda

Figura 4 - Tela do SIIE-HSP: Relatório dos Indicadores da Assistência de Enfermagem
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concLUSão

Reunindo muitos benefícios, o Sistema Informatiza-
do de Indicadores de Enfermagem do Hospital São Paulo 
destaca-se por armazenar dados pertinentes aos proces-
sos assistenciais de enfermagem e disponibilizá-los para 
a avaliação dos resultados da assistência de enfermagem. 
Estes poderão ser consultados em tempo real e impressos 
no momento necessário.

Tais recursos poderão ser utilizados, em virtude do 
desenvolvimento informatizado, por meio de bancos de 
dados interativo, interface intuitiva, de fácil manuseio e 
atrativa do ponto de vista pedagógico, tendo o enfermeiro 

uma moderna ferramenta de trabalho, capaz de mensurar 
e contribuir para a qualidade de seu serviço. 

Contudo, a programação do SIIE-HSP representou um 
desafio em termos de desenvolvimento, em virtude da 
falta de modelos informatizados que proporcionasse um 
banco de dados livre de erros de operacionalidade e que 
refletisse a realidade da instituição.

No entanto, serão necessários mais estudos a fim de 
avaliar e comprovar a eficácia deste Sistema, analisar a 
sua utilização por parte da equipe de enfermagem e sen-
sibilizá-la quanto à importância da utilização dos indicado-
res no processo de trabalho, contribuindo para a melhoria 
contínua do cuidado ao paciente.
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