
Resumo 
 

Introdução: A continuidade dos cuidados “caminha a par e passo” com a excelência em Enfermagem. 

Efetivamente, o Mundo dos Sistemas de Informação na área da Enfermagem estabelece um “fio 

condutor” nos cuidados prestados ao Ser Humano. Sendo a área cirúrgica uma etapa na vida do Homem é 

extremamente importante que os enfermeiros do BO se encontrem “despertos” para a utilização de todos 

os recursos tecnológicos e ferramentas que o Mundo Informático oferece. Desta forma, a utilização de um 

programa baseado nas práticas de enfermagem traduz-se numa ferramenta fulcral para a realização de 

registos cirúrgicos necessários á eficiência dos nossos serviços. 

 

Objetivos: 1) Descrever a relação entre o sexo e a opinião dos enfermeiros do serviço do BO na 

utilização do SAPE; 2) Descrever a relação entre a idade e a opinião dos enfermeiros do serviço do BO na 

utilização do SAPE; 3) Descrever a relação entre as habilitações académicas e a opinião dos enfermeiros 

do serviço do BO na utilização do SAPE; 4) Descrever a relação entre os conhecimentos e a opinião dos 

enfermeiros do serviço do BO na utilização do SAPE; 5) Descrever os aspetos positivos relevantes para 

os enfermeiros do serviço do BO relativamente à utilização do SAPE; 6) Descrever os aspetos negativos 

relevantes para os enfermeiros do serviço do BO relativamente à utilização do SAPE. 

 

Métodos: Estudo de investigação realizado no serviço do BO de um hospital do distrito do Porto.  

Estudo exploratório com um desenho descritivo-correlacional. 

 

Resultados: O instrumento de colheita de dados apresenta uma consistência interna de 0,56.  

A opinião mais favorável dos enfermeiros utilizadores do SAPE reflete-se em duas questões: 

planeamentos de cuidados, no sistema atual e nos problemas identificados ao doente. Contrariamente, as 

opiniões menos favoráveis são: planeamento de cuidados, no sistema atual e a qualidade dos cuidados 

prestados. 

No que concerne, à relação existente entre o sexo e a opinião dos enfermeiros, constatamos que 

efetivamente, o sexo feminino traduz-se no sexo mais favorável na utilização do SAPE em detrimento ao 

sexo masculino, embora sem significância estatística. 

A relação entre a idade e a opinião dos enfermeiros, apresenta uma associação (positiva e negativa). 

Relativamente, á escolaridade e a opinião dos enfermeiros, verifica-se que os enfermeiros mestres 

apresentam, em média, uma opinião mais favorável na utilização do SAPE comparativamente, aos 

enfermeiros licenciados, contudo sem significado estatístico. 

Não obstante, a relação entre o conhecimento e a opinião dos enfermeiros utilizadores do sistema 

informático, apresenta diferença estatisticamente significativa, nas questões sobre prescrições de 

intervenções, a qualidade dos registos anteriores, a repetição nos registos dos problemas identificados ao 

doente e a uniformidade na interpretação dos registos. Para além disto, apresenta um diferencial semântico 

superior nas seguintes questões: SAPE provoca sobrecarga laboral e o uso do SAPE reduz os registos 

realizados em suporte de papel. Contrariamente, apresenta diferencial semântico inferior nas seguintes 

questões: SAPE não apresenta necessidade de melhorias e o uso do SAPE poder conduz à violação da 

privacidade do utente. 

 

Discussão/Conclusão: Os resultados deste estudo acentuam a importância dos registos informáticos no 

serviço do BO, traduzindo num caminho para atingir a excelência na continuidade dos cuidados. Para 

além disto, revela às entidades patronais que efetivamente é necessário apostar e aperfeiçoar os sistemas de 

informação adaptando as necessidades do serviço aos utentes e enfermeiros. 

Não obstante, verificamos que os profissionais de saúde não se encontram sensibilizados para a vertente 

investigação, daí a reduzida amostra apresentada no estudo. 



Os resultados do trabalho foram extremamente interessantes e importantes, refletindo o vasto caminho 

ainda por explorar na área da investigação nos SIE.  
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