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RESUMO
MELO, F.C. Adaptação e validação de uma lista de competências em informática
requeridas de enfermeiros gerentes no Brasil. 2018. 293f. Dissertação [Mestrado em
Enfermagem] - Universidade Federal de Sergipe, Aracaju. Orientadora: Profa Dra Eliana
Ofélia Llapa Rodriguez. Coorientadora: Profa Dra Maria Pontes Aguiar
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) trouxeram mudanças relevantes
para os processos de cuidados em saúde em todo o mundo, os potenciais benefícios das
TIC são significativos para os pacientes e profissionais de saúde. Líderes e gerentes de
enfermagem devem alcançar os conhecimentos e habilidades relacionadas as
competências em informática para exercer seu papel de liderança e para tomada de
decisão clínica. Apesar dessa necessidade crescente, no Brasil permanece uma lacuna
relacionada as competências em informática específicas para líderes e gerentes de
enfermagem. Trata-se de uma pesquisa descritiva, tipo survey, com abordagem
quantitativa que buscou validar uma lista de competências em informática requeridas de
enfermeiros gerentes no Brasil. Para validação foi utilizada a técnica Delphi com três
rodadas, no período de julho de 2016 a janeiro de 2017. O grupo de experts foi composto
por 68 enfermeiros brasileiros com produção científica na área de Informática em
Enfermagem; pesquisador ativo no diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq em alguma
linha de pesquisa que esteja relacionada à Informática ou Tecnologias na Enfermagem;
vinculados ao ensino superior; com titulação mínima de mestrado e com experiência na
área no mínimo de seis meses. Uma lista com 92 competências de Westra e Delaney
(2008) foi adaptada e serviu como base para construção do questionário enviado para o
email dos experts. A lista de competências foi avaliada quanto a sua relevância para o
contexto brasileiro através de uma escala de Likert (1-não requerida, 2-pouco requerida,
3 –muito requerida, 4 -bastante requerida). Os dados foram analisados através da
estatística descritiva com auxílio do software Graphpad Prism 5.0 e apresentados através
de boxplot com valores mínimo, máximo, primeiro e terceiro quartil, e mediana para cada
competência a cada rodada, com objetivo de atingir o consenso de igual ou superior a
75%. Na primeira rodada, dos 68 possíveis participantes identificados no Diretório dos
Grupos de Pesquisa do CNPq, 32 expressaram a concordância em participar da pesquisa,
entretanto apenas 18 preencheram efetivamente o questionário. Das 92 competências
analisadas, obtiveram consenso de inclusão 49 (53,3%), consenso de exclusão 01 (1,1%)
e 42 (45,6%) não obtiveram consenso. Na segunda rodada, retornaram 17 (94,4%)
questionários, sendo que das 42 competências avaliadas, 23 (54.8%) atingiram o consenso
de inclusão, 04 (9,5%) consenso de exclusão e 15 (35,7%) foram para uma terceira
rodada, por não alcançarem o consenso. Na terceira rodada, 17 (94,4%) questionários
retornaram. Das 15 competências julgadas pelos experts, 06 (40%) atingiram o consenso
de inclusão, 08 (53,3%) consenso de exclusão e 01 (6,7%) não obteve consenso. Ao final
das três rodadas, 78 (84,8%) competências foram consensualmente aceitas. Sendo assim,
os resultados desta pesquisa permitiram a adaptação e a validação de uma lista de
competências em informática requeridas de enfermeiros gerentes para o contexto
brasileiro. Com este estudo foi possível delinear o perfil de competências requeridas pelos
gerentes de enfermagem brasileiros, com isso um grande passo tem-se vislumbrado em
termos de informática para a enfermagem.
Palavras Chaves: Tecnologias e Inovação em Saúde; Informática em enfermagem;
Educação baseada em competências; Pesquisa em administração em enfermagem

ABSTRACT
MELO, F.C. Adaptation and validation of a list of required computer skills of
nursing managers in Brazil. 2018. 293p. Dissertation [Master's Degree in Nursing] Federal University of Sergipe, Aracaju. Advisor: Prof. Dra Eliana Ofélia Llapa
Rodriguez. Co-advisor: Prof. Dra Maria Pontes Aguiar.
Information and communication technologies (ICTs) have brought meaningful changes
to the health care processes all over the world, their potential benefits are relevant to
patients and health professionals. Nursing leaders and managers must
acquire
knowledge and skills in IT in order to fulfill a leadership role and make decisions in the
clinical practice. Despite this rising necessity, there is still a gap in Brazil related to IT
skills, specifically for nursing leaders and managers. Considering this scenario, this work,
a survey type descriptive research with a quantitative approach, aimed to validate a list of
skills in IT required of leader and/or manager nurses in Brazil. To validate this study the
Delphi technique was used over a total of three rounds, from July 2016 until January
2017. The experts group was formed by 68 Brazilian nurses with scientific production in
the field of IT in nursing; active researchers in the CNPq Research Group in a line of
research related to IT or technologies in Nursing;
linked to higher education; masters
degree at least and a minimum of 6 months experience in the area. A list with 92
competences from Westra and Delaney (2008) was adapted and worked on as a base to
build the questionnaire sent to the experts’ emails. The list of competences was evaluated
considering their relevance to the Brazilian context through a Likert scale (1- not required,
2- slightly required, 3- moderately required, 4- strongly required). The data was analyzed
through descriptive statistics using Graphpad Prism 5.0 software and presented through
boxplot with minimum, maximum, first and third quartile and median for each
competence and round, with the objective of achieving an agreement of 75% or more. In
the first round, out of the 68 possible participants identified in the CNPQ Research Group
Directory, 32 agreed to participate in the research, however only 18 effectively answered
the questionnaire. From the 92 analyzed competences, there were 49 inclusion agreement
(53,3%), 01 exclusion agreement (1,1%) and 42 (45,6%) no agreement. In the second
round 17 questionnaires were returned (94,4%), out of the 42 evaluated competences,
there were 23 (54.8%) inclusion agreement, 04 (9,5%) exclusion agreement and 15
(35,7%) went to a tird round as there was no agreement. In the third round, 17 (94,4%)
questionnaires returned. Out of the 15 competences judged by the experts, there were 06
(40%) inclusion agreement, 08 (53,3%) exclusion agreement and 01(6,7%) no
agreements. At the end of the three rounds, 78 (84,8%) competences were consensually
agreed. Thus, the results of this research allowed adaptation and validation of a list of IT
competences required of nurse leaders and/or managers in the Brazilian context. Through
this study it was possible to outline the profile of required competences of the Brazilian
nursing managers, so a big step forward is expected in terms of nursing IT.

Key Words: Technology and Innovation Management; Nursing Informatics;
Competency-Based Education; Nursing Administration Research
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1 INTRODUÇÃO

Avanços no campo da saúde destacam a necessidade de enfermeiros qualificados
assumirem um papel fundamental na saúde global. Historicamente, a enfermagem desde
Florence Nightingale tem-se destacado como uma profissão em constantes mudanças,
situação que determina a necessidade de desenvolver diferentes competências para
assegurar uma assistência de qualidade e fundamentada em padrões internacionais,
especialmente quanto a segurança do paciente. Ainda, os profissionais de enfermagem
por serem um grande quantitativo, desempenham um papel primordial na gestão de
mudanças em saúde, especialmente na utilização de tecnologias (BHANSALI, 2013).
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) trouxeram mudanças
significativas para os processos de cuidado na saúde global, com isto maiores benefícios
estão sendo visualizados tanto para pacientes como para profissionais, em destaque os
profissionais de enfermagem (BALL et al., 2011; SENNE et al., 2014; MASON;
BARTON, 2013).

O termo informática na prática de enfermagem vem sendo utilizado para descrever
a integração entre esta ciência e a ciência da informação e computação, com o objetivo
de facilitar a prática do enfermeiro na tomada de decisão por meio da geração e da
comunicação de dados e informações, o que torna sua utilização obrigatória na assistência
e, consequentemente, no gerenciamento do cuidado (JULIANI; SILVA; BUENO, 2014;
KAMINSKI, 2015).
Em países desenvolvidos, cada vez mais enfermeiros vivenciam a informática em sua
prática, o que a tornou um instrumento fundamental no processo de trabalho (MASON;
BARTON, 2013; VALIGA, 2012). Esse fato vem gerando a necessidade de enfermeiros
desenvolverem habilidades que facilitem e possibilitem a interação com ambientes virtuais.

Com o crescimento e utilização dessa tecnologia, os profissionais têm sido
desafiados para o aprimoramento de novos conhecimentos e habilidades que possibilitem
o enfrentamento de contextos de trabalho diferenciados. De acordo com as pesquisadoras
Westra e Delaney (2008), quando o enfermeiro e sua equipe fazem uso efetivo das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em saúde, a dinâmica do trabalho dos
profissionais resulta em uma mudança nos processos assistências e gerenciais favorecendo
a prática do cuidado da instituição na qual estão inseridos.

18
No Brasil, a prática da informática, na área de enfermagem, tem avançado, por
meio do desenvolvimento de aplicativos e ferramentas que auxiliam enfermeiros na
gestão de dados, na prestação de cuidados e na tomada de decisão. No entanto, as
competências em informática para enfermeiros líderes/gerentes são, ainda, pouco
discutidas e exploradas (SANTOS, 2010; BARRA; DAL SASSO, 2010; VERISSÍMO;
MARIN, 2013; SILVA; ÉVORA; CINTRA, 2016; REZENDE; SANTOS; MEDEIROS,
2016).
Segundo a literatura, competência em informática para enfermagem pode ser
definida como a integração dos conhecimentos, habilidades e atitudes no desempenho de
várias atividades relacionadas à área de informática, e que oferece idoneidade para a
utilização de taxonomias e reconhecimento informático, e que vai além da simples
manipulação e exploração de sistemas por meio de um computador. Essa competência é
classificada em três categorias, a saber: habilidades no uso do computador,
conhecimentos em informática e habilidades em informática (STAGGERS; GASSERT;
CURRAN, 2002).
De acordo com a literatura existem diversas classificações de competências.
Destaca-se o modelo de competências Technology Informatics Guiding Education
Reform (TIGER) o qual é dividido em três categorias: a competência computacional
básica envolvendo habilidades básicas no uso de hardware e software; a competência
informacional que compreende as habilidades de identificar, localizar, avaliar e aplicar as
informações; e a competência de gestão da informação que inclui habilidades
relacionadas a coleta de dados, apresentação e comunicação de dados processados
(TIGER, 2014).
Assim, durante sua prática clínica o enfermeiro utiliza a informática para rastrear
os resultados da assistência de enfermagem, encontrar dados para avaliação da carga de
trabalho e intervenções de enfermagem, como também, no desenvolvimento de
aplicativos para auxiliar os profissionais no contato e na monitorização dos pacientes. Já
na administração, softwares colaboram no orçamento apoiando as tendências de custos e
poupanças e, consequentemente, na tomada de decisão. No contexto da educação e da
pesquisa têm sido um grande suporte nos processos de ensino e aprendizagem, na
utilização de práticas baseadas em evidências, na padronização de terminologias e bases
de conhecimento virtuais, dentre outros (MCGONIGLE et al., 2014).
Como observado, no seu cotidiano de trabalho, líderes e gerentes de enfermagem
tomam

decisões

utilizando

informações

oferecidas

pelas

novas

tecnologias
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computacionais. Pode-se afirmar que a capacidade dos líderes para tomar decisões
operacionais e estratégicas dependem em sobremaneira dessas tecnologias, de sua
adoção, da sua implementação e da sua inovação (WESTRA; DELANEY, 2008;
BHANSALI, 2013). Portanto, há necessidade crescente de que na prática de
líderes/gerentes em enfermagem, as competências informáticas esperadas sejam
alcançadas como requisito indispensável para a execução de suas tarefas (BHANSALI,
2013; KAMINSKI, 2015).
Apesar dessas competências serem uma necessidade para uma adequada prestação
da assistência, vem-se observando barreiras que impedem os enfermeiros de utilizarem
essas tecnologias, entre elas receio, insegurança, imprecisão dos benefícios, e pouco
conhecimento sobre as TIC (BAGGIO; ERDMANN; SASSO, 2010). Deve-se lembrar
que, a prática da enfermagem se fundamenta na coleta, na recuperação no uso de dados e
informações, portanto, a tomada de decisão do enfermeiro modificou-se e novos
conhecimentos e habilidades foram inseridos no gerenciamento do cuidado
(STAGGERS; GASSERT; CURRAN, 2002; WESTRA; DELANEY, 2008; GREER,
2012).
Entende-se que as tecnologias de informação em saúde são ferramentas úteis para
prestação de cuidados seguros e eficazes. Soma-se a isso que, nos últimos anos,
empregadores das organizações de saúde têm reconhecido a necessidade de profissionais
estarem qualificados para enfrentar um cenário desafiador, mediados por processos de
trabalhos com utilização de tecnologias e ferramentas inovadoras (GREER, 2012;
BHANSALI, 2013).
Por outro lado, existe a necessidade de uma ampla discussão, por parte dos centros
de pesquisa e da academia sobre a importância na definição destas competências para
enfermagem. A esse respeito, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem (DCN/ENF) apontam dentre as competências técnicocientíficas, o uso adequado de novas tecnologias para concretização de mudanças seguras
e efetivas no cotidiano de seu trabalho. Entende-se assim que, a educação em enfermagem
está sendo desafiada a preparar os novos profissionais com conhecimento e habilidades
para um ambiente emergente, complexo e tecnologicamente sofisticado (BRASIL, 2001,
BHANSALI, 2013; MARIN, 2010).
Diante do exposto, busca-se responder a seguinte questão: Quais são as
competências em informática requeridas dos enfermeiros gerentes brasileiros?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

* Adaptar e validar uma lista de competências em informática requeridas de
enfermeiros gerentes no Brasil.

2.2 Objetivos Específicos

* Traduzir uma lista de competências em informática requeridas de enfermeiros
gerentes.
*Elencar e propor uma lista de competências em informática para o ensino de
graduação e pós-graduação em Enfermagem no Brasil.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Definições de Competência
O termo competência, possui inúmeros significados semânticos, deriva do latim
competentia, significando a qualidade de aquele que é capaz de resolver algo (LOIOLA,
2013).
Observa-se, que este termo não é novo, mas seu uso ganhou destaque nos
discursos educacionais e empresariais, principalmente devido às mudanças econômicas,
tecnológicas, políticas e sociais (DUTRA; FLEURY; RUAS, 2013; BUCHO, 2016).
Assim, competência foi definida como um conjunto de conhecimentos,
habilidades, atitudes, que justificam um alto desempenho no ambiente de trabalho,
acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e
personalidade dos indivíduos (FLEURY; FLEURY, 2001).
Complementando, Ramos (2009) considera que esses conhecimentos, qualidades,
capacidades e aptidões, habilitam o indivíduo para a discussão e a tomada de decisões no
ambiente de trabalho. Ainda, menciona que para desenvolver uma competência, os
conhecimentos teóricos devem estar acompanhados das qualidades e das capacidades, de
forma que permitam a execução das decisões sugeridas.
Para compreender melhor as competências, Ruthes et al. (2010) mencionam três
pilares que compõem uma competência, a saber: 1) conhecimento (o saber), 2)
habilidades (o saber fazer) consideradas como competências técnicas e 3) atitudes (o
querer fazer), conceituada como competências afetivas.
Ainda, são representadas por um modelo três indicadores, preconizado por
Herbert Kellner (BUCHO, 2016):
a) Copa da árvore: representa os conhecimentos e informações adquiridos ao longo
da carreira.
b) Tronco: representa as habilidades adquiridas e disponíveis para desenvolver um
trabalho.
c) Raízes da árvore: representa as atitudes, um conjunto de ações e comportamentos
que o indivíduo necessita mobilizar para colocar uma competência em execução.
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Vinculado à formação profissional do indivíduo, o termo competência ganhou
especial destaque, pois tem possibilitado, em diversas áreas, diferenciar entre o
profissional de alto desempenho e os demais profissionais.

3.2 Competência na Formação Profissional
O uso do termo competência surgiu no quadro de crise do modelo de organização
Taylorista/ Fordista de mundialização da economia, caracterizado pelo crescimento
competitivo do mercado, decorrente da necessidade de qualificar os produtos e
flexibilizar os processos de trabalho e produção (DELUIZ, 2001).
Diante das crescentes exigências dos setores produtivos e de um mercado de
trabalho instável e flexível, ampliaram-se os requerimentos relativos às qualificações dos
trabalhadores e tornou-se cada vez mais universalizada a implantação de um modelo de
formação e gestão da força de trabalho baseado no enfoque das competências
profissionais (DELUIZ, 2001).
Competência é definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes, correlacionados e necessários à obtenção de determinado objetivo o que implica
em mobilizar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor
econômico e valor social ao indivíduo. Ainda, destaca-se o papel das organizações no
desenvolvimento de competências para o sucesso da organização e crescimento contínuo
dos recursos humanos (FLEURY; FLEURY 2001; FLEURY; FLEURY, 2004).
Para Le Boterf (2003), o desenvolvimento das competências dá-se por meio de
um modelo combinatório que utiliza elementos chamados de recursos de cunho
individual, seguidos de elementos pertencentes ao meio no qual ele está inserido e,
finalmente, agrega elementos externos capazes de formar integralmente uma
competência.
Ribeiro e Lima (2003) apontam uma visão mais agregada das competências junto
à prática profissional, o que resultaria da capacidade de mobilizar e combinar um conjunto
de conhecimentos especializados e de saberes oriundos da própria experiência e de
habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo da trajetória profissional.
Assim, o termo competência inicialmente incorporado pelo mundo do trabalho,
passou também a ser utilizado nas propostas de formação e atualização profissionais
(ARAÚJO, 2007). Segundo Oliveira (2010), a formação profissional deve ser capaz de
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responder à nova ordem econômica e deve contribuir para a inserção e a permanência dos
trabalhadores no mercado de trabalho.

No Brasil e em alguns países da América Latina, os sistemas educacionais
apontam para a formação por competências, em articulação com o setor empresarial e as
demandas do mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2010).
A respeito, o educador Perrenoud (2000) critica esse enfoque, por competência,
ao considerá-lo imediatista em detrimento da autonomia e o caráter social no qual o
indivíduo se insere. Na perspectiva do autor, a competência é a capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para solucionar com razoabilidade e efetividade situações
diversificadas, com uma postura reflexiva, implicando, portanto, em uma mobilização de
conhecimentos para tomada de decisões criativas e eficazes na solução de problemas. Em
consonância, Santos (2011) afirma que competência na formação profissional é um termo
complexo que envolve articulações de aprendizados nas esferas cognitiva, psicomotora e
sócio-afetiva.
Para a área de enfermagem, o termo competência refere-se à capacidade de
conhecer e agir sobre determinadas situações, envolvendo habilidades e atitudes
adequadas para o desempenho de seus papéis, sendo a experiência profissional essencial
para cumprir esses papéis com qualidade (VALE; GUEDES, 2004). Bernadino, Felli e
Peres (2010) apontam que para suprir a expectativa da formação de um profissional crítico
e reflexivo, capaz de responder as mudanças na área da saúde, os enfermeiros necessitam
mobilizar novas competências.
Ressalta-se que, o modelo de formação de competências, desses profissionais, é
orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem (DCN/ENF), o qual propõem que o enfermeiro generalista adquira a
capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com situações,
problemas e dilemas no seu cotidiano (BRASIL, 2001).
O documento em menção classifica as competências em gerais e específicas. As
competências gerais incluem:
a) Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional,
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.
b) Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia
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e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas;
c) Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral;
d) Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bemestar da comunidade;
e) Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho
quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que
devem ser capazes de assumir seu papel de empreendedores, gestores,
empregadores ou líderes da equipe de saúde;
f) Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.

Já as competências específicas dizem respeito às ações e atividades de cunho
técnico-científicas, ético-políticas e sócio-educativas.

3.3 Competência em Informática na Enfermagem
No ano de 2001, a organização American Nurses Association (ANA) salientou a
importância para o desenvolvimento de competências em informática na formação
profissional dos enfermeiros, com objetivo de difundir essa prática nesse âmbito
(AMERICAN NURSING ASSOCIATION, 2008).
A competência em informática foi definida como a integração dos conhecimentos,
habilidades e atitudes no desempenho de várias atividades desta área dentro da prática do
enfermeiro, tais como, na assistência, na gerencia, na pesquisa e no ensino do uso das
tecnologias computacionais (BICKFORD, 2009).
O primeiro estudo a abordar as competências em informática na enfermagem foi
desenvolvido por Staggers, Gassert, Curran em 2002. Até então, os estudos eram focados
nas competências relacionadas às habilidades na utilização do computador. Esta pesquisa
permitiu identificar uma lista de competências em informática para os quatro níveis de
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prática de enfermagem: enfermeiro iniciante, enfermeiro experiente, enfermeiro
especialista em informática e enfermeiro inovador em informática. Acrescenta-se que, a
transição do enfermeiro iniciante até a fase de inovador implica no aumento no
quantitativo de competências requeridas, de acordo com a profundidade de conhecimento
necessário para cumprimento de uma prática eficaz (STAGGERS; GASSERT;
CURRAN, 2002; GONÇALVES, 2013).
Os autores, ainda, identificaram as classificações das competências sendo elas
descritas a seguir:
a) Habilidades no Uso do Computador: definida como as competências
relacionadas ao uso de hardware e software, aplicação administrativa e
comunicação eletrônica.
b) Conhecimentos em Informática: definida como as competências
relacionadas a familiaridade com taxonomias de enfermagem e o
reconhecimento das razões para a lentidão dos sistemas.

c) Habilidades em Informática: definida como as competências que permitem ao
enfermeiro localizar, acessar e avaliar informações, incluindo técnicas e

ferramentas para análise de sistemas e gerenciamento de projetos.

Neste contexto, em 2004 foi desenvolvido o modelo Technology Informatics
Guiding Education Reform (TIGER) com o objetivo de capacitar enfermeiros no uso da
informática na sua prática. A principal recomendação TIGER foi possibilitar o uso de
ferramentas, princípios, teorias e práticas em informática com o propósito de enfermeiros
alcançarem uma prestação de cuidados mais segura, eficaz, eficiente, oportuna, equitativa
e centrada no paciente (TIGER, 2007; YANG et al., 2014).
O modelo TIGER adotou um conjunto de competências informáticas mínimas,
fundamentadas em padrões internacionais. Padrões estes considerados essenciais para
utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na prática do profissional.
A iniciativa aborda três níveis de competências:
a) Computacional Básica: refere-se a compreensão no uso software e hardware, a
compreensão das várias formas de comunicação eletrônica, segurança,
compreensão e sistemas operacionais
b) Competência Informacional: refere-se ao conhecimentos de informações
necessárias, a eficácia do acesso à informação e avaliação dos resultados do uso
da informação.

26
c) Competência em Gestão da Informação: incluem competências relacionadas a
coletar, processar, apresentar e comunicar os dados processados como
conhecimento; a importância dos sistemas de informação em saúde; compreender
informática em relação à assistência ao paciente.

Em 2008, Westra e Delaney identificou uma lista com 92 competências em
informática para líderes de enfermagem por meio de uma revisão de literatura, validada
pelo método Delphi, utilizando a classificação desenvolvida por Staggers, Gassert e
Curran (WESTRA; DELANEY, 2008).
Entre as várias taxonomias que descrevem as competências em informática em
enfermagem, a maioria aborda um sistema de três categorias, a seguir descritas (GRACE;
OYENTUDE, 2013):
a) Competências Técnicas: referem-se ao nível iniciante e estão relacionadas
ao uso psicomotor do computador e seus periféricos, incluindo habilidades
para uso de software e aplicativos básicos.
b) Competências de Utilidades: referem-se ao nível intermediário, aquelas
relacionadas ao processo de uso de computadores e outros equipamentos
tecnológicos na assistência, na educação, na pesquisa e na administração de
enfermagem.
c) Competências de Lideranças: referem-se ao nível avançado, aquelas
relacionadas ao uso de tecnologias informáticas nos campos éticos e
gerenciais na prática da enfermagem.

Em 2015, com a participação de 21 países, a iniciativa TIGER apresentou um
inquérito internacional contendo uma vasta lista de competências essenciais para os
enfermeiros em cinco domínios: 1) gestão de enfermagem, 2) TIC, 3) gerenciamento em
enfermagem, 4) a coordenação interprofissional de cuidados, 5) de gestão da qualidade
e de enfermagem clínica. Esta lista foi mundialmente considerada essencial para
cumprimento diversos papéis exercidos pelos enfermeiros (HUBNER et al., 2016).
No Brasil, as competências tem sido pouco exploradas, observamos essa tendência
de uso em algumas pesquisas (CRUZ et al., 2011; GONÇALVES, 2013; RIKA; LEITE,
2015; JENSEN; GUEDES; LEITE, 2016). Estas pesquisas abordam basicamente sobre
competências desenvolvidas por alunos de enfermagem, validação de competência, uso
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de competências em área especifica, como cardiologia e identificação de competências
no apoio ao gerenciamento em enfermagem.

3.4 Informática em Saúde e Enfermagem
As TIC foram introduzidas em instituições de saúde há muitos anos, objetivando
a melhoria da qualidade e eficiência dos cuidados em saúde. Estudos mostraram que as
tecnologias em saúde estão associadas a um aumento na qualidade, eficiência e segurança
(AMMENWERTH, 2015; MAHER et al., 2016).
A informática em saúde pode ser definida como área interdisciplinar que estuda e
busca o uso efetivo de dados, informações e conhecimento biomédico para pesquisas na
área da saúde, possibilitando a resolução de problemas e tomada de decisões coerentes
em busca da melhoria na assistência em saúde (MOGHADDASI et al., 2012). Sua
introdução deu-se na década de 1960, com o desenvolvimento do conceito de sistemas de
informação na área farmacêutica, em países como EUA e Reino Unido. No Brasil, iniciou
por volta de 1968, com a instalação dos primeiros computadores em universidades para
utilização em pesquisas científicas, e no sistema de saúde em unidades de tratamento
intensivo (PEARCE et al., 2015; PISA, 2013).
O movimento de informática na área da enfermagem começou no início da década
de 70, nos Estados Unidos, entretanto, já havia forte evidencia do envolvimento da
enfermagem na década de 60, quando uma enfermeira desenvolveu um exercício de
simulação assistida utilizando um computador no ensino da disciplina enfermagem em
obstetrícia. Já no Brasil, iniciou na década de 80, com as primeiras experiências utilizando
os recursos de informática no ensino na Universidade do Rio Grande do Sul (SABA,
2001; ÉVORA; MELO; NAKAO, 2004).
Assim, a informática em enfermagem foi reconhecida como uma especialidade na
década de 90, pela American Nurses Association (ANA), sendo definida como uma
especialidade que integra a ciência da enfermagem com as ciências da computação e da
informação, com objetivo de gerenciar e comunicar dados, informações e conhecimento
na prática do profissional (ANA, 2008).
A respeito, o grupo de trabalho de informática em enfermagem da Nursing
Informatics Working Group (IMIA-NI) ampliou a definição como uma ciência que integra
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a enfermagem com as tecnologias de informação e comunicação para promover a saúde
das pessoas, famílias e comunidades (IMIA, 2009).
Observa- se que a informática vem sendo expandida no campo da enfermagem
contemporânea. O uso das TIC tornou-se instrumento fundamental para apoiar o processo
de trabalho e tomada de decisão, favorecendo segurança do paciente e,
consequentemente, a qualidade da assistência. Pesquisadores mencionam ser esta área
essencial para o apoio aplicável na área assistencial, gerencial, e de ensino e pesquisa
(SANTOS, 2011; PERES; MARIN, 2012; DANIEL; OYENTUDE, 2013; JENSEN;
GUEDES; LEITE, 2016).
Segundo Santos (2011), a aplicação da informática traz inúmeros benefícios para
melhoria da prática da enfermagem, tais como, economia de tempo para melhor
gerenciamento do cuidado e sistematização da assistência; na gerência subsidiando na
efetiva tomada de decisão; no ensino, auxiliando no processo de aprendizagem, como
ferramenta didático –pedagógica, em especial, no ensino a distância online e simulação
computadorizada; e na pesquisa possibilitando o acesso a bancos de dados e bibliotecas
virtuais, entre os principais.

3.5 Introdução da Informática nos Cursos de Enfermagem
As primeiras iniciativas do ensino de informática em enfermagem foram dadas
nos Estados Unidos, na década de 80, quando enfermeiros começaram a introduzir o
ensino da informática para acadêmicos de enfermagem (NEWBOLD; DOUGLAS;
KLEIN, 2009).
O primeiro programa de pós-graduação em informática em enfermagem foi da
University of Maryland School of Nursing, na década de 80, na cidade de Baltimore, o
seu conteúdo abordava principalmente tópicos relativos à introdução da informática e
teorias do sistema, conteúdo a serem aplicados no contexto clinico-gerencial do
enfermeiro (HARDIKER; HYEOUN-AE, 2005).
Após reconhecimento da ANA, em 1996, a University of Pittsburg School of
Nursing implantou um programa de aperfeiçoamento para docentes, com o objetivo de
capacitá-los no uso de tecnologias para melhoria do processo ensino-aprendizagem em
cursos de graduação e pós-graduação (HARDIKER; HYEOUN-AE, 2005).
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O primeiro curso de mestrado em informática na enfermagem foi implantado em
1999, pelo Excelsior College, já o primeiro curso de doutorado foi oferecido, em 2003,
pela University of Arizona College of Nursing ambos nos Estados Unidos da América
(HARDIKER; HYEOUN-AE, 2005).
Em 2004, nos Estados Unidos, durante o Congresso da American Medical
Informatics Association (AMIA) foi anunciada a necessidade de enfermeiros realizarem
especialização em informática, com a finalidade de promover melhores práticas
profissionais e apoio na tomada de decisão. Diante deste contexto, líderes em enfermagem
desenvolveram o Modelo TIGER tendo como meta capacitar enfermeiros no uso de
tecnologias para gerenciamento do cuidado e do ensino (TIGER, 2009).
Atualmente esse modelo, representado por mais de vinte e um países atua
desenvolvendo estratégias e recomendações para capacitação de enfermeiros, em escala
global, no uso das tecnologias para a prestação de cuidados eficazes e seguros (MARIN,
2017).
Em 1985, o Brasil, acompanhando o cenário mundial no ensino da informática em
enfermagem, implementou nas universidades federal e estadual de São Paulo a disciplina
informática em cursos de graduação e pós-graduação (MARIN, 1998).
Mas, somente em 2001, as DCNENF determinou, como parte do perfil
profissional do enfermeiro, que acadêmicos dos cursos de graduação deveriam ser
capazes de dominar as tecnologias de comunicação e informação. Ainda, o Art.5º-XV da
diretriz menciona, entre seus objetivos que para uma formação integral o enfermeiro deve
ser dotado de conhecimentos que lhe permitam o uso adequado das TIC para o exercício
de suas funções (BRASIL, 2001).
Estudo identificou que apesar das diretrizes curriculares destacarem o uso destas
tecnologias, para o cuidado de enfermagem, verificou-se que tanto na organização do
curso como nos conteúdos curriculares, não existe uma integração do uso das TIC com a
formação profissional (MARIN; PERES, 2015).
Por outro lado, tem se identificado que na grade curricular dos cursos de
graduação em enfermagem, de universidades brasileiras, existe uma incipiente oferta de
disciplinas relacionadas a área de informática, o que implica no descaso às DCNENF,
bem como não acompanhamento as tendências do mercado de trabalho. Ainda, em 2011,
verificou-se que os planos das disciplinas de informática, nos cursos de graduação em
enfermagem, apresentam objetivos e conteúdos voltados, predominantemente, no uso
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básico do computador sem articulação ao processo de trabalho do enfermeiro (MOITA,
2011).
Entre as regiões que mais têm-se preocupado com a introdução destas disciplinas,
destacam-se as regiões nordeste e sudeste, com 46,1% e 45,8%, respectivamente
(SANCHES et al., 2011). Apesar desse quantitativo, não muito significativo, de
universidades comprometidas com a introdução desta disciplina, observa-se que as
inovações tecnológicas continuam a avançar, especialmente no campo da saúde. Assim
espera-se que nos próximos anos mais instituições possam aderir à incorporação da
informática nos processos do cuidar em enfermagem, e que este pensamento seja adotado
pela maioria das universidades brasileiras.

3.6 Método Delphi
O termo Delphi deriva do Oráculo de Delfos, lugar procurado pelos antigos
gregos, para obtenção de conselhos e de respostas sobre seu futuro. Na década de 1950,
esse método passou a ser utilizado inicialmente pela Corporação Research and
Development (RAND), com fins militares para prever tendências e seus efeitos sobre
questões políticas, relacionadas ao futuro da ciência e da tecnologia (OLIVEIRA et al.,
2008).
Apesar de a técnica ter sido desenvolvida no cenário militar, sua utilização passou
a ser estendida nas diversas áreas do conhecimento e contextos, sejam eles empresariais,
sociológicos, educacionais e da educação (MUNARETTO; CORREA; CARNEIRO DA
CUNHA, 2013; ANTUNES, 2014).
A técnica Delphi é um método sistematizado que tem por objetivo sintetizar o
conhecimento de um grupo de especialistas, sobre questões específicas, por meio do uso
de questionários, seguidos de um feedback. Fundamenta-se no uso estruturado e
organizado do conhecimento, da experiência e da criatividade de um grupo ou painel de
especialistas, pressupondo-se que a opinião coletiva, quando devidamente organizada, é
mais válida que a opinião de apenas um indivíduo (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000;
KEENEY; HASSON; McKENNA, 2011).
Para Wright e Giovinazzo (2000) seu uso é recomendado em situações de carência
ou escassez de dados sobre uma determinada área ou quando é difícil realizar projeções
futuras válidas devido as expectativas de mudança nos fatores estruturais.
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Entre as características fundamentais a considerar para aplicação da técnica
Delphi encontram-se: o anonimato, no sentido de evitar a influência entre as opiniões dos
participantes; o feedback controlado, possibilitando a revisão de opiniões pelo grupo; e o
tratamento estatístico, para representar as opiniões quantitativamente do grupo
(WRIGHT;

GIOVINAZZO,

2000;

KEENEY;

HASSON;

McKENNA,

2011;

SCARPARO et al., 2012).
Este método pode ser aplicado usando diversas estratégias, seja da forma
tradicional, via correio normal; ou da forma eletrônica, sendo a principal vantagem a
facilidade no processo de compilação de dados e a alta adesão dos participantes
(LINSTONE; TUROFF, 1975; SCARPARO et al., 2012; PEREIRA; ALVIM, 2015).
Segundo Pereira e Alvim (2015) as fases de operacionalização da técnica Delphi
são divididas em três:
a) Fase I: Preparação
Consiste no levantamento dos especialistas que participarão da pesquisa e na
elaboração do questionário. A seleção dos experts ou especialistas é considerada uma fase
crítica, devido à seleção criteriosa em conformidade com os objetivos da pesquisa. Não
há um número especifico de participantes necessários para compor uma amostra, mas o
importante é assegurar a qualidade, uma vez que a técnica é altamente sensível,
especialmente quanto a motivação e conhecimento dos experts acerca do assunto a ser
pesquisado.
b) Fase II: Execução
Constitui a fase da coleta de dados onde será definido número de rodadas, sendo
sugeridas no máximo três. Em cada rodada serão validadas as questões por meio da
obtenção de consenso, o qual é estabelecido pelos pesquisadores, sendo recomendado um
percentil maior que 50. Na primeira rodada, o questionário é enviado aos especialistas,
assim, a partir de seu retorno, as respostas serão analisadas. As questões que obtiverem o
consenso serão extraídas, permanecendo ainda, no questionário para próximas rodadas
aquelas que não obtiveram consenso. Neste momento, inicia-se a segunda rodada com
exposição da estatística atingida em cada questão que não atingiu consenso. Após o
retorno, procede-se a terceira rodada, processo que culmina quando os questionários são
devolvidos pelos participantes.
c) Fase III: Disseminação
Fase final, no qual os participantes recebem o relatório dos resultados obtidos na
pesquisa.
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Figura 1- Esquema representativo da Técnica Delphi.

Fonte: Pereira, R.D.M; Alvim, N.A.T. Técnica Delphi no diálogo com enfermeiros sobre
acupuntura como proposta de intervenção de enfermagem. Esc Anna Nery, Rio de
Janeiro, v.19, n.1, p.177, 2015.

A literatura menciona a técnica Delphi como um método que facilita a exploração
de um tema especifico que pouco se sabe, no entanto, apresenta algumas desvantagens
tais como, dificuldades na seleção dos peritos, problemas no tempo de retorno dos
questionários e a abstenção dos participantes (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000;
SCARPARO et al., 2012).
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1 Delineamento da Pesquisa

Pesquisa descritiva, tipo Survey, com abordagem quantitativa que buscou validar
uma lista de competências em informática requeridas de enfermeiros gerentes no Brasil.
Segundo Polit, Beck e Hungler (2011) o estudo tipo Survey permite obter informações ou
dados sobre características, opiniões ou ações de um grupo de pessoas, utilizando como
instrumento de pesquisa, um questionário.
Para validação optou-se pela técnica Delphi por ser um método sistemático para
julgamento de informações, por meio da obtenção de consenso de um grupo de experts e
que resulta um feedback organizado de opiniões. Também utilizado quando há
inexistência de dados ou mesmo quando há falta de consenso sobre determinado assunto,
para obtenção de concordância dos especialistas sobre um assunto específico, por meio
de rodadas ou ciclos. Os participantes têm oportunidade de conhecer as opiniões de seus
pares, podendo rever seu posicionamento ao longo das rodadas, o que favorece a
convergência e obtenção do consenso sobre as questões tratadas (KEENEY; HASSON;
McKENNA, 2011; SCARPARO et al., 2012).

4.2 Participantes da Pesquisa
Foram identificados 68 possíveis participantes para compor o grupo de experts.
No que diz respeito ao número de especialistas, a literatura menciona que não existe um
quantitativo ideal para amostra e que o sucesso da aplicação da técnica está relacionado
à qualificação dos participantes. No entanto, destaca-se que um quantitativo além de 30
raramente melhora os resultados, bem como pode resultar em taxas de atrito dificultando
o consenso. Ainda, menciona-se que deve ser observado o nível de abstenção esperado
entre 30% a 50%, após a primeira rodada e de 20 a 30%, após a segunda rodada
(KEENEY; HASSON; McKENNA, 2011; SCARPARO et al., 2012).
O método Delphi recomenda que a seleção dos especialistas deve estar de acordo
com o objetivo do estudo. Os selecionados preferencialmente devem possuir produção
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acadêmica, científica e/ou experiência profissional na área que fundamenta a pesquisa
(SCARPARO et al., 2012).
Desta forma, a amostra por conveniência utilizou como critérios de inclusão:
enfermeiros brasileiros com produção científica na área de Informática em Enfermagem
(dados verificados por meio de Curriculum Lattes localizado no site do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq); pesquisador ativo no
diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq em alguma linha de pesquisa que esteja
relacionada à Informática ou Tecnologias na Enfermagem; vinculados ao ensino superior;
com titulação mínima de mestrado; com experiência na área no mínimo de 01 ano, e que
aceitassem participar da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).

4.3 Instrumento de Coleta de Dados
Como instrumento para validação da lista de competências foi elaborado um
questionário a ser respondido por meio de uma escala tipo Likert com duas seções
(APENDICE 1). A primeira contendo dados relacionados à caracterização dos
participantes como gênero, idade, e-mail, região federativa e instituição onde trabalha,
regime de contrato de trabalho, tempo de trabalho anterior e o atual na instituição de
ensino superior, tempo de formação, exercício na gestão em serviços de saúde, grau de
escolaridade e área do conhecimento. A segunda seção apresenta o questionário de
avaliação propriamente dito, composto de duas partes: orientações quanto ao
preenchimento e a lista de competências a serem avaliadas. Ressalta-se que as
competências foram classificadas em habilidades no uso de computador com 25 itens;
conhecimentos em informática, com 39 itens; e habilidades em informática, com 28 itens
(WESTRA; DELANEY, 2008).
O escore da escala Likert utilizado para a presente pesquisa foi de 1 a 4, onde 1representa que a competência não é requerida para o contexto brasileiro, 2- competência
é pouco requerida para o contexto brasileiro, 3- competência é bastante requerida para o
contexto brasileiro, e 4- competência é muito requerida para o contexto brasileiro.
Ainda no questionário, os experts foram solicitados a indicar segundo sua opinião
se concordavam com a classificação da competência, caso os experts estivessem em
desacordo deveriam reclassificá-la. Também foram questionados com relação a
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priorização da competência nos currículos educacionais dos cursos de graduação e pósgraduação em enfermagem. Adicionalmente foi disponibilizado um espaço para
comentários, sugestões ou até mesmo propor novas competências a serem validadas.
Quanto a construção de competências informáticas, estas foram elaboradas e
adaptadas a partir da lista de Competências em Informática para líderes de enfermagem
dos pesquisadores Westra e Delaney (2008) (APENDICE 2). A escolha pela lista
supracitada foi devido a ela englobar conhecimentos e habilidades específicos para o
gerenciamento em enfermagem, objeto da presente pesquisa. Além de ser utilizada por
associações cientificas e pesquisadores em informática nos Estados Unidos.

4.4 Sistemática da Elaboração da Lista de Competências
4.4.1 Tradução e Adaptação Transcultural

Considerando que a lista de competências em informática para enfermeiros gerentes
encontrava-se na língua inglesa foi necessário considerar o processo de tradução como
uma etapa essencial para sua adaptação no contexto brasileiro. Ressalta-se que foi
solicitado consentimento formal da autora principal da lista de competências para seu uso
nesta pesquisa (ANEXO A).
A tradução e adaptação fundamentaram-se no método proposto por Beaton et al.
(2000) seguindo as etapas: tradução inicial para o português; síntese das traduções;
tradução reversa para o idioma de origem (backtranslation), revisão por um comitê de
juízes e pré-teste da versão final. Destaca-se, que a última etapa denominada pré-teste da
versão final foi realizada utilizando o método Delphi, como técnica de validação da lista
de competências, objeto desta pesquisa.
A seguir serão descritas as etapas de tradução e adaptação:

Etapa 1- Tradução para o português

Dois tradutores brasileiros, bilíngues, fluentes na língua inglesa realizaram a tradução
de forma independente. Os tradutores possuíam graduação em letras inglês e com um ano
de estágio em países de língua inglesa.
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Antes de solicitar a tradução foi realizada uma reunião no mês de março de 2016, de
forma independente com cada um dos tradutores, sendo apenas um deles informado
quanto aos objetivos e finalidade da pesquisa, seguindo os fundamentos do método
escolhido. O segundo tradutor não recebeu essas informações, desta forma foi solicitada
a tradução segundo seu conhecimento e perícia no idioma (BEATON et al., 2000;
BEHLING; LAW, 2000). Desta etapa resultaram duas versões da lista denominadas T1
(APÊNDICE 3) e T2 (APÊNDICE 4).
Para garantir a maior veracidade das informações os tradutores consentiram sua
participação mediante assinatura do TCLE para tradutores (APÊNDICE 5).

Etapa 2 -Síntese da tradução

Nesta fase as duas versões traduzidas (T1 e T2) foram avaliadas e analisadas pelos
pesquisadores, anterior a essa etapa foi realizada uma reunião no Departamento de Letras
da Universidade Federal de Sergipe, no mês de março de 2016, com duração de duas
horas, com os dois tradutores. Esta reunião teve por finalidade resolver algumas
discrepâncias quanto aos termos utilizados em ambas as traduções. Posterior a essa
reunião, os pesquisadores reuniram-se para produzir uma versão sintetizada denominada
versão T-12 (APÊNDICE 6).
Etapa 3 – Tradução reversa (backtranslation)

Trata-se de um processo de verificação da validade da versão produzida de forma que
esta possa refletir com precisão o conteúdo de cada item da versão original, destacando
inconsistências grosseiras ou erros conceituais (BEATON et al., 2000).
Essa etapa ocorreu no mês de abril de 2016, sendo utilizada a versão sintetizada
produzida na etapa anterior (T-12) e seguiu as orientações do método no que se refere aos
critérios para os tradutores. Sendo assim, esta fase foi realizada por dois tradutores
bilíngues independentes, que não participaram da primeira etapa da tradução, fluentes no
português e nativos da língua inglesa. Destaca-se ainda que os tradutores não foram
informados dos objetivos da pesquisa, nem possuíam formação na área do estudo,
fundamentados na metodologia escolhida, com a finalidade de evitar viés de informações
e extrair significados inesperados dos itens.
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Após entregue aos dois tradutores a versão sintetizada (T12) e o TCLE para tradutores
(APÊNDICE 5) foram produzidas duas versões reversas, denominadas R1 (APÊNDICE
7) e R2 (APÊNDICE 8), estas versões serviram para sintetizar a versão final.

Etapa 4-Revisão por um comitê de Juízes

Nesta etapa participaram do comitê três especialistas na área do estudo e fluentes no
inglês a seguir: um doutor em enfermagem, com experiência na área de informática; um
doutor em ciências da computação; uma tradutora juramentada, com doutorado em
estudos linguísticos e literários em inglês.
Após anuência dos especialistas, foram enviados por e-mail as instruções sobre o
objetivo desta etapa, o TCLE para Juízes (APÊNDICE 9) e o instrumento de avaliação
adaptado de Domingues (2013) para síntese da tradução da lista de competências, quanto
a sua equivalência semântica, idiomática, experimental e conceitual (APÊNDICE 10).
Para cumprir com esses objetivos foram encaminhadas para os juízes as versões
traduzidas (T1 e T2), síntese da tradução, as duas versões da tradução reversa (R1 e R2),
bem como a lista original.
O prazo solicitado para devolução do instrumento foi de 15 dias, após retorno das
avaliações dos três juízes, os pesquisadores se reuniram para analisar a concordância dos
itens pontuados pelos avaliadores, utilizando o Índice de Validade do Conteúdo (IVC)
(ALEXANDRE; COLUCI, 2011), segundo a fórmula a seguir:

IVC=

Número de respostas“3”ou“4”
Número total de respostas

As pontuações obtidas nos itens foram de 3 e 4. Segundo Polit e Beck (2006) quando
o número de juízes é menor ou igual a cinco o item se torna representativo se a maioria
dos juízes pontuarem 3 ou 4. Ainda, ressalta-se que os itens pontuados como 1 ou 2 devem
ser revisados ou eliminados. Para a presente pesquisa o índice de concordância utilizado
foi ≥ 0,80. Dos 92 itens, apenas 18 (19,6%) obtiveram IVC < 0,8, portanto estes foram
novamente analisados e revisados conforme sugestões emitidas pelos juízes, mas não
eliminados.
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4.5 Sistemática de Coleta de Dados
Este estudo constou de três rodadas, similar a outros estudos realizados
(STAGGERS, GASSERT, CURRAN, 2002; WESTRA; DELANEY, 2008; CHANG et
al., 2011; GONÇALVES, 2013). A figura 2 abaixo sintetiza os passos seguidos para
realização da técnica Delphi.

FIGURA 2: Fluxograma das etapas para validação utilizando o método Delphi.
FONTE: O autor (2016).
O contato com os participantes foi realizado em 01 de julho de 2017, via correio
eletrônico, por meio de carta convite, assim foram convidados 68 experts, destes 32
expressaram a concordância em participar da pesquisa. Desta forma foi enviado novo email sendo anexado o TCLE (APENDICE 11) e o questionário (APENDICE 12),
contendo informações relativas a temática, objetivos, instruções para preenchimento e
prazo de retorno.
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A primeira rodada iniciou em 06 de julho de 2016, os participantes deveriam
preencher o questionário dividido em duas partes. O prazo proposto para retorno do
questionário da primeira rodada foi no 26 de julho de 2016, mas houve a necessidade de
prorrogação de mais de 20 dias, por motivo de indisponibilidade de agenda de alguns
participantes, após este prazo e não tendo obtidas mais respostas a rodada foi encerrada
em 16 de agosto de 2016.
As respostas recebidas foram analisadas estatisticamente e confrontadas com nível
de consenso estipulado de ≥ 70%. Considerou-se como item em consenso de inclusão
quando ≥ 70% das pontuações atribuída pelos participantes fossem 3 ou 4, ou seja,
bastante requerida ou muito requerida. Contrariamente foi considerado como consenso
de exclusão quando ≥ 70% dos participantes atribuíssem a pontuação de 1 (não requerida)
ou 2 (pouco requerida). A literatura científica menciona não haver uma norma prédefinida para estabelecer o nível de consenso, no entanto observou-se um intervalo entre
50% a 80%, em estudos. Ressaltando ainda, que este nível deve ser determinado antes da
análise dos dados (KEENEY; HASSON; McKENNA, 2011; SCARPARO et al., 2012).
Seguidamente, as questões que obtiveram consenso de inclusão e de exclusão
foram extraídas. O questionário foi reformulado segundo sugestões dos experts, e
seguidamente, enviado para segunda rodada no dia 24 de agosto de 2016, com a
respectiva análise estatística obtida por cada competência.
Iniciada a segunda rodada, os experts foram solicitados a realizar um segundo
julgamento, com base nos resultados apresentados, sendo possível manter ou modificar
as suas respostas da primeira rodada. Essa rodada teve finalização em 26 de outubro de
2016, com duração de 74 dias. Ressalta-se que um participante não retornou o
questionário, mesmo após sucessivos contatos.
A terceira rodada iniciou em 07 de novembro de 2016 e concluiu em 05 de janeiro
de 2017. Esta rodada teve duração de 71 dias, momento no qual todos os resultados foram
analisados, rodada por rodada, embora somente foram validadas as competências com
consenso de inclusão. Ainda, as competências que atingiram o consenso de exclusão
foram apresentadas no relatório final. Destaca-se, que houve retorno de 100% dos
questionários.
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Em todas as rodadas os itens foram analisados estatisticamente, bem como
classificados de acordo com o respectivo consenso de inclusão e exclusão. Em todas
rodadas foi estendido o prazo de retorno dos questionários.
Ao longo da pesquisa foram enviadas, em média, seis mensagens eletrônicas por
expert, incluindo lembretes sobre os prazos e agradecimentos.

4.6 Técnica de Análise de Dados

Os dados obtidos foram digitados e armazenados em planilha eletrônica do
programa Excel for Windows 2010, posteriormente, exportados para o software Graphpad
Prism 5.0. Os dados para caracterização dos participantes foram analisados por meio de
estatística descritiva.
Para apresentação dos resultados relacionados às competências utilizou-se o
diagrama de boxplot, gráfico que mostrou os valores mínimo e máximo, o primeiro quartil
(Q1, que corresponde até 25% das respostas), a mediana (segundo quartil Q2, corresponde
ao ponto médio) e o terceiro quartil (Q3, que corresponde até 75% das respostas).
Destaca-se que os dados dispostos entre Q1 e Q3 representam 50% das respostas.
Para analisar as competências a serem propostas para integrarem a grade
curricular dos cursos de graduação e pós-graduação foi aplicado ANOVA e o teste de
comparação múltipla de Tukey.

4.7 Aspectos Éticos

A presente pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil, com aquisição de parecer
favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS) sob
registro de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº:
52858116.1.0000.5546 (ANEXO 3), sendo aprovado em 16 de março de 2016.
Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, sobre a
existência de desconfortos e dos benefícios resultantes do estudo, seguindo os preceitos
da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, como também, foi solicitado à
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assinatura do TCLE, em duas vias, para os participantes da pesquisa (tradutores, juízes
da tradução e experts das rodadas Delphi), ficando uma via de posse do participante.
Ressalta-se que para proteger a confidencialidade dos participantes, os dados
foram codificados numericamente. Ainda, estes serão arquivados por um período de cinco
anos e após este prazo serão eliminados.
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5. RESULTADOS

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram realizadas três rodadas
utilizando o método Delphi com a finalidade de validar a lista de competências conforme
descrito na metodologia. Na primeira rodada, dos 32 (47%) experts que aceitaram
participar da pesquisa, 17 (53,1%) retornaram com o questionário completamente
preenchido. Nas segunda e terceira rodadas obteve-se um retorno de 16 (94,1%)
questionários.
Esta seção divide-se em três partes, a caracterização dos participantes, os
resultados das três rodadas e a relevância das competências em informática nos currículos
educacionais dos cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem.

5.1 Caracterização dos Participantes
Dos 17 experts participantes, a maioria encontrava-se em média com idade de 44
anos; 82,4% (14) do sexo feminino; 70,6% (12) possuíam doutorado; 41,1% (07) da
região sudeste; com 21 anos em média de tempo de formação na graduação e tempo de
trabalho; 88,2% (15) ) trabalhavam em instituições públicas; 70,6% (12) com contrato de
trabalho do tipo Regime Jurídico Único (RJU); em média com 11 anos de tempo de
atuação em Instituições de Ensino Superior (IES); 52,4% (9) trabalhavam em regime de
dedicação exclusiva, 94,1% (16) já atuaram na área de gestão de serviços de saúde; e
82,4% (14) possuíam diploma de pós graduação Lato Sensu (TABELA 1).

TABELA 1. Caracterização dos participantes da pesquisa. Aracaju, 2016.
Variáveis

Nº

%

Feminino

14

82,4

Masculino

03

17,6

05

29,4

Sexo

Idade
28-38 anos

Média: 44.47
Mediana: 49
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39-49 anos

03

17,6

>50 anos

09

52,9

Sudeste

07

41,2

Nordeste

05

29,4

Sul

04

23,5

Norte

01

5,9

Pública

15

88,2

Privada

01

5,9

Pública e Privada

01

5,9

RJU

12

70,6

CLT

02

11,7

RJU e CLT

01

5,9

CLT e outro

01

5,9

Outro

01

5,9

1-9 anos

05

29,4

Média: 20.94

10-29 anos

08

47,1

Mediana: 27

>30 anos

04

23,5

DP:11,66

06 meses-05 anos

08

47,1

Média: 11.59

06 anos-10 anos

03

17,6

Mediana: 06

>10 anos

06

35,3

DP: 12.01

Dedicação exclusiva

09

52,9

Parcial

04

23,5

DP: 9,900

Região Federativa em que
trabalha:

Instituição na qual trabalha

Regime do seu atual contrato de
trabalho

Tempo de trabalho incluindo
vínculo anteriores e atual

Atual tempo de trabalho na IES

Regime de trabalho
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Integral

03

17,6

Horista

01

5,9

05 -10 anos

04

23,5

Média: 21.29

11 -20 anos

03

17,6

Mediana: 23

21 -30 anos

07

41,2

DP: 10.05

>30 anos

03

17,6

Sim

16

94,1

Não

01

5,9

Sim

14

82,4

Não

03

17,6

Gestão, Gerenciamento e
Administração em Saúde

05

35,7

Enfermagem

04

28,6

Saúde pública

03

21,4

Auditoria

01

7,1

Educação

01

7,1

Mestrado

03

17,6

Doutorado

12

70,6

Pós-doutorado

02

11,8

Tempo de formado na graduação

Atuação em gestão de serviços
de saúde

Possui Pós-Graduação Lato
Sensu

Área de Lato Sensu

Possui Pós-Graduação Stricto
Sensu

Fonte: Dados da pesquisa
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5.2 Rodadas utilizando a Técnica Delphi
A seguir serão descritos os resultados das três rodadas. Ressalta que a lista de
competências foi classificada segundo três categorias: habilidades no uso do computador,
conhecimentos em informática e habilidades em informática, correspondendo a 25, 39 e
28 itens, respectivamente, totalizando 92 itens a serem avaliados. Após as três rodadas,
78 (84,8%) competências atingiram consenso de inclusão, 13 (14,1 %) atingiram o
consenso de exclusão e 01 (1,1%) não atingiu consenso.
5.2.1 Primeira Rodada
Na primeira rodada, das 92 competências apresentadas para julgamento dos
experts, obtiveram consenso de inclusão 49 (53,3%), consenso de exclusão 01 (1,1%) e
42 (45,6%) não obteve consenso.
Na categoria habilidades no uso do computador, das 25 competências, nenhuma
atingiu o consenso de exclusão, 11 (44%) não alcançarem o consenso e 14 (56%)
obtiveram o consenso de inclusão, a seguir: saber utilizar software de processamento de
texto (c1), saber utilizar softwares para planilha de cálculo (c2), saber utilizar software
para apresentação de slides (c3), saber utilizar navegadores de internet (c4), saber utilizar
ferramentas de pesquisa da internet (c5), conhecer e utilizar aplicativos na gestão de
recursos humanos (c8), saber escrever e-mail (c14), saber participar de comunicação em
grupo(c16), saber utilizar navegadores de sistemas (c17), saber utilizar dispositivos e
demais ferramentas para ensino à distância (c19), conhecer e utilizar aplicativos para
documentar avaliações do paciente (c20), conhecer e utilizar aplicativo para elaborar
plano de cuidados de enfermagem (c21), conhecer e utilizar aplicativo para documentar
intervenções de enfermagem (c22), conhecer e utilizar aplicativos para documentar os
resultados dos cuidados de enfermagem (c23) (FIGURA 3).
Ainda na figura 3, as competências c1, c4, c5 e c14 foram as mais requeridas, uma
vez que apresentaram maior convergência de respostas entre os experts. Por outro lado,
as competências c16 e c17 apresentaram uma maior dispersão de respostas, sendo as
menos requeridas para este grupo.
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Figura 3. Boxplot das competências que atingiram o consenso, na primeira rodada,
referente às habilidades no uso do computador para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, SE, 2016.
Na figura 4, mostram-se as competências que não atingiram o consenso, na
categoria habilidades no uso do computador, a seguir: conhecer e utilizar aplicativos
administrativos para orçamento (c6), conhecer e utilizar aplicativo para gestão de recursos
humanos (c7), conhecer e utilizar aplicativo para o controle de qualidade (c9), conhecer
e utilizar aplicativos para o gerenciamento do quadro de profissionais de enfermagem
e/ou determinação da gravidade do paciente (c10), conhecer e utilizar aplicativos
administrativos para análise estatística (c11), conhecer e utilizar aplicativo s
administrativos para sintetizar o quadro clinico do paciente, sob uma perspectiva
multidisciplinar (c12), conhecer e utilizar aplicativos administrativos para planejamento
e tomada de decisão (c13), saber enviar documentos confidenciais (c15), saber buscar
sistema de recuperação de informação (c18), conhecer e utilizar aplicativo para
monitoramento de tendências fundamentado nos resultados dos paciente (c24), conhecer
e utilizar aplicativo para dar suporte à educação em saúde (c25).
Observa-se ainda, que entre os itens avaliados pelos experts houve uma grande
variabilidade nos julgamentos (FIGURA 4).
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Figura 4. Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na primeira rodada,
referente às habilidades no uso do computador para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, SE, 2016.
Em relação à categoria conhecimentos em informática das 39 competências,
apenas 01 (2,6%) entrou em consenso de exclusão, 17 (43,6%) não entraram em consenso
e 21 (53,8%) entraram em consenso de inclusão, listadas a seguir: garantir a inclusão de
informações de enfermagem em sistema de informação (SI) (c29), conduzir análises de
processo de fluxo de trabalhos interdisciplinares/multiprofissionais (c32), revisar
processos de cuidados e sistemas baseados nos resultados das análises do fluxo de
trabalho ( c33), conhecer o uso de padrões de dados na assistência à saúde (c36), ter
conhecimento acerca de questões de qualidade de dados (c39), ter conhecimento acerca
de questões relativas a relatórios de dados informatizados ( c40), reconhecer o valor do
envolvimento da equipe de saúde em todas fases apropriadas do sistema de informação
(c41), reconhecer as vantagens e limitações de aplicativos relacionados ao uso de
hardware/redes (c43), conhecer soluções alternativas e consequências dessas interação na
relação homem-computador (c45), aplicar ergonomia a beira do leito, no posto de
trabalho em uso de computadores ou outros recursos tecnológicos (c46), aplicar
tecnologias de sistema de informação à prática clínica (c49), aplicar tecnologias de
sistema de informação à administração (c50), identificar o conhecimento em informática
requerido da equipe assistencial em funções diversas (c52), conhecer métodos
tecnológicos disponíveis para treinamento de pessoal(c53), saber avaliar a qualidade dos
recursos da internet (c54), saber reutilizar dados de pacientes na pesquisa clínicas (c56),
saber aplicar resultados de pesquisa de informática na prática profissional (c57), ter
conhecimento acerca dos princípios éticos para coleta, manutenção, uso e disseminação
de dados e informação (c60), aplicar a política de Privacidade e confidencialidade nos
sistemas de informação (c61), manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa
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para o desenvolvimento de pesquisa com dados do sistema de informação (c62) e
conhecer acerca dos fundamentos de propriedade intelectual, direitos autorais e do uso
ética de material autoral (c64) (FIGURA 5).
Também na figura 5, destacaram-se as competências c45, c46, c54 e c56 com
maiores dispersões de respostas entre os experts. Por outro lado, a competência c43
(reconhecer as vantagens e limitações de aplicativos relacionados ao uso de
hardware/redes) foi considerada por mais de 70% dos participantes como “pouco ou não
requerida”, atingindo o consenso de exclusão.

Figura 5. Boxplot das competências que atingiram o consenso, na primeira rodada,
referente aos conhecimentos em informática para enfermeiros gerentes no Brasil. Aracaju,
SE, 2016.
Nesta mesma categoria, as competências que não alcançaram o nível de consenso
foram: saber planejar para gerenciar eficazmente a implantação de sistemas (c26), saber
planejar para prevenir potenciais impactos negativos na implementação do sistema de
informação (c27), saber gerenciar recursos financeiros e sua realocação mediante
informações geradas pelo sistema de informação para tomada de decisão (c28), saber
comunicar uma visão sobre os benefícios do sistema de informação (c30), antecipar
mudanças no processo econômico e empresarial do sistema de informação (c31), saber
tomar decisões gerenciais que impactam na implantação, no uso e na manutenção do
sistema de informação (c34), planejar mudanças de papel como resultado de implantação
de sistemas de informação (c35), reconhecer a importância de integrar dados da equipe
de enfermagem nos diversos sistemas (c37), reconhecer as vantagens e limitações de
aplicativos à linguagem de programação e design de software (c42), reconhecer as
tendências, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos aplicados a enfermagem
(c44), aplicar ergonomia no uso de tecnologias adjuntas (c47), aplicar ergonomia no uso
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de tecnologia portátil (c48), aplicar tecnologias de sistema de informação em situação de
pesquisas clínicas (c51), conhecer métodos de avaliação para implantação e uso de
sistema de informação (c55), ter conhecimento acerca dos direitos do paciente em relação
à gestão de informação computadorizada (c58), ter conhecimentos acerca dos princípios
de integridade de dados (c59), conhecer acerca das políticas e procedimentos baseados na
regulação exigida para o sistema de informação (c63) (FIGURA 6).
Ainda na figura 6, observa-se uma maior dispersão de respostas entre os experts,
entretanto, a competência c42 obteve uma maior concentração nas respostas “não
requerida “e “pouco requerida “, aproximando-se do limiar de consenso de exclusão.

Figura 6. Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na primeira rodada,
referente aos conhecimentos em informática para enfermeiros gerentes no Brasil. Aracaju,
SE, 2016.
Com relação a categoria habilidades em informática das 28 competências
avaliadas, nenhuma teve consenso de exclusão, 14 (50%) não obtiveram consenso e 14
(50%) obtiveram o consenso de inclusão, a seguir listadas: incluir processos de
enfermagem e as funções administrativas da equipe de enfermagem nos requisitos dos
sistemas (c66), especificar os requisitos dos sistemas fundamentados nas necessidades da
organização (c68), avaliar o sistemas de informação nos locais de trabalho (c70), pleitear
que novos aplicativos atendam os padrões da interoperabilidades (c72), garantir a
implantação de sistemas que sejam compatíveis com a visão, missão, planos estratégicos
e planos táticos (c78), controlar o impacto de mudança devido à implantação de sistemas
de informação (c82), garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no design,
implantação e teste de aplicativos e/ou sistemas relacionados às práticas profissionais
(c83), aprimorar o uso da informática na prática da enfermagem (c84), colaborar com
equipe multiprofissional para gerenciar os sistemas de informação (c85), analisar o acesso
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às informações dos sistemas (c86), analisar a utilização de dados (c87), garantir que os
planos de teste sejam avaliados em cada fase de implantação dos sistemas (c90), garantir
que a equipe assistencial (usuários) estejam envolvida na avaliação dos sistemas (c91),
colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar o sistema de informação (c92)
(FIGURA 7).
Ainda na figura 7, constata-se uma variabilidade de respostas, porém, as
competências c66, c82 e c84 apresentaram maiores convergência entre os experts,
observada pela concentração de resposta “bastante requerida” e “muito requerida”, o que
implica serem as competências mais requeridas.

Figura 7. Boxplot das competências que atingiram o consenso, na primeira rodada,
referente às habilidades em informática para enfermeiros gerentes no Brasil. Aracaju, SE,
2016.
As competências que não atingiram o consenso nesta categoria foram:
desenvolver o escopo, os objetivos, e os recursos dos projetos para cada aplicativo,
sistema ou melhoria (c65), envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção
de sistemas (c67), colaborar com a equipe multiprofissional no processo de seleção de
sistemas (c69), envolver a equipe assistencial no desenvolvimento dos requisitos de
sistemas (c71), pleitear o desenvolvimento (ou compra) e o uso de sistemas de informação
integrados e eficazes em termo de custo, dentro da organização (c73), determinar
prioridades para novos requisitos dentro das restrições orçamentarias e prioridades
organizacional (c74), identificar as alternativas de financiamento de sistemas de
informação (c75), determinar os custos e benefícios da tecnologia computacional usada
na pratica profissional, em treinamento, em administração e/ou pesquisa (c76), analisar e
articular as implicações financeiras e de pessoal relativas às atualizações realizadas nos
sistemas de informações (c77), monitorar os custos reais/efetivos em relação ao orçado
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para implantação de sistemas de informação relacionado à enfermagem (c78), colaborar
com a equipe multiprofissional sobre questões financeiras (c79), usar os conceitos de
gerenciamento de projetos na implantação de sistema de informação (c81), analisar o
acesso de dados pessoais de saúde / Política de Privacidade e Confidencialidade de dados
(c88), monitorizar o uso de sistema de informação de acordo com as políticas
organizacionais, licenciamento externo, credenciamento e exigência

dos órgãos

reguladores (c89) (FIGURA 8).
Também na figura 8, observa-se que as competências avaliadas tiveram maior
variabilidade de respostas entre os participantes, contudo, verificou-se que as
competências c65, c75 e c78 mostraram maior concentração de respostas “não requerida”
e “pouco requerida”, representando às competências menos requeridas.

Figura 8. Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na primeira
rodada, referente às habilidades em informática para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, SE, 2016.

5.2.2 Segunda Rodada
Na segunda rodada, 42 competências foram submetidas à avaliação dos experts,
destas 23 (54.8%) atingiram o consenso de inclusão, 04 (9,5%) consenso de exclusão e
15 (35,7%) foram para uma terceira rodada, por não alcançarem o consenso.
Das 11 competências relativas as habilidades no uso do computador avaliadas,
uma (9,1%) alcançou consenso de exclusão, 03 (27,3%) não atingiram o consenso e 07
(63,6%) foram alvo de consenso de inclusão. Estas últimas apresentadas a seguir:
conhecer e utilizar aplicativos para previsões (c6), conhecer e utilizar aplicativos
administrativos para controle da qualidade (c9), conhecer e utilizar aplicativos para o
gerenciamento do quadro de profissionais de enfermagem e/ou determinação da
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gravidade do paciente (c10), conhecer e utilizar aplicativos administrativos para sintetizar
o quadro clinico do paciente sob uma perspectiva multidisciplinar (c12), conhecer e
utilizar aplicativos para planejamento e tomada de decisão (c13), conhecer e utilizar
aplicativos para monitoramento de tendências fundamentadas nos resultados de pacientes
(c24), conhecer e utilizar aplicativos para dar suporte à educação em saúde (c25)
(FIGURA 9 ).
Ainda, observa-se que o item c6 apresentou uma maior convergência de respostas
entre os experts no escore 3 (bastante requerida), sendo avaliada como a mais requerida.
Por outro lado, o item c18 (saber utilizar sistemas de recuperação de informação) obteve
uma maior convergência de respostas no escore 1 (pouco requerida), tornando-se alvo de
consenso de exclusão (FIGURA 9).

FIGURA 9: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na segunda rodada,
referente às habilidades no uso do computador para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, SE, 2016.

As competências que não foram alvo de consenso apresentam-se na figura 10, a
seguir: conhecer e utilizar aplicativos para orçamentos (c7), conhecer e utilizar aplicativos
administrativos para análise estatística (c11) e saber enviar documentos confidenciais
(c15). Este último item obteve maior número de respostas nos escores 3 e 4, bastante e
muito requerida, aproximando-se, mas não alcançando 70% de consenso para sua
inclusão.
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FIGURA 10: Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na segunda
rodada, referente às habilidades no uso do computador para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.

Das 17 competências relacionadas aos conhecimentos em informática, 02 (11,8%)
obtiveram consenso de exclusão, 05 (29,4%) não alcançaram consenso e 10 (58,8%)
atingiram o consenso de inclusão, entre elas: saber planejar para prevenir potenciais
impactos negativos na implementação do sistema de informação (c27), saber gerenciar
recursos financeiros e sua realocação mediante informações geradas pelo sistema de
informação para tomada de decisão (c28), saber comunicar uma visão sobre os benefícios
do sistema de informação (c30), saber tomar decisões gerenciais que impactam na
implantação, no uso e na manutenção do sistema de informação (c34), planejar mudanças
de papel como resultado de implantação de sistemas de informação (c35), reconhecer a
importância de integrar dados da equipe de enfermagem nos diversos sistemas (c37),
reconhecer as tendências, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos aplicados a
enfermagem (c44), aplicar tecnologias de sistema de informação em situação de pesquisas
clínicas (c51), ter conhecimento acerca dos direitos do paciente em relação à gestão de
informação computadorizada (c58) e ter conhecimentos acerca dos princípios de
integridade de dados (c59) (FIGURA 11).
Observou-se também, que os itens c28, c37, c44, c58 e c59 tiveram maior
concentração de respostas nos escores muito e bastante requerida para este grupo. Por
outro lado, as competências c42 (reconhecer as vantagens e limitações de aplicativos à
linguagem de programação e design de software e c48 (aplicar ergonomia no uso de
tecnologia portátil) obtiveram a maior votação para serem excluídas (FIGURA 11).
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FIGURA 11: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na segunda
rodada, referente aos conhecimentos em informática para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.

Nesta mesma categoria, as competências que não atingiram o consenso foram as
seguintes: saber gerenciar eficazmente a implantação de sistema de informação (c26),
antecipar mudanças no processo econômico e empresarial do sistema de informação
(c31), aplicar ergonomia no uso de tecnologias adjuntas (c47), conhecer métodos de
avaliação para implantação e uso de sistema de informações (c55) e conhecer acerca das
políticas e procedimentos consistentes com a regulamentação e certificação exigida para
os sistemas de informação (c63) (FIGURA 12).

FIGURA 12: Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na segunda
rodada, referente aos conhecimentos em informática para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, SE, 2016.
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Quanto à categoria habilidades em informática das 14 competências a serem
avaliadas, 01 competência (7,1%) alcançou o consenso de exclusão, 07 (50%) não
atingiram o consenso e 06 (42,9%) atingiram o consenso de inclusão, listadas a seguir:
envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção de sistemas de informação
(c67), colaborar com a equipe multiprofissional no processo de seleção de sistemas de
informação (c69), envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requisitos dos
sistemas de informação (c71), determinar os custos da tecnologia computacional usada
na prática profissional, em treinamento, em administração e/ ou pesquisa (c76), usar
conceitos de gerenciamento de projetos na implantação de sistemas de informação (c81)
e analisar o acesso de dados pessoais de saúde /Política de Privacidade e
Confidencialidade de Dados (c88) (FIGURA 13).
De forma geral, destaca-se uma maior concordância no julgamento dos experts
para esta categoria. Por outro lado, o item c78 (monitorar os custos reais/efetivos em
relação ao orçado para implantação de sistema de informação) foi o único a ser excluído
(FIGURA 13).

FIGURA 13: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na segunda
rodada, referente às habilidades em informática para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.

Na mesma categoria, na figura 14, apresentam-se as competências que foram para
terceira rodada por não alcançarem o nível de consenso: desenvolver o escopo, os
objetivos, e os recursos dos projetos para cada aplicativo, sistema ou melhoria (c65),
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pleitear o desenvolvimento (ou compra) e o uso de sistemas de informação integrados e
eficazes em termo de custo, dentro da organização (c73), determinar prioridades para
novos requisitos dentro das restrições orçamentarias e prioridades organizacionais (c74),
identificar as alternativas de financiamento de sistemas de informação (c75), analisar e
articular as implicações financeiras e de pessoal relativas às atualizações realizadas nos
sistemas de informações (c77), colaborar com a equipe multiprofissional sobre questões
financeiras (c79) e monitorizar o uso de sistema de informação de acordo com as políticas
organizacionais, licenciamento externo, credenciamento e exigência

dos órgãos

reguladores (c89).
Destaca-se a competência c79 pela concentração de respostas no escore 3 (bastante
requerida), aproximando-se do consenso de inclusão, entretanto, as competências c75 e
c77 obtiveram um maior número de respostas no escore 2 (pouco requerida), ou seja,
aproximou-se ao consenso de exclusão (FIGURA 14).

FIGURA 14: Boxplot das competências que não atingiram o consenso, na segunda
rodada, referente às habilidades em informática para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.

5.2.3 Terceira Rodada

Na terceira rodada, das 15 competências julgadas pelos experts, 06 (40%)
atingiram o consenso de inclusão, 08 (53,3%) consenso de exclusão e 01 (6,7%) não
obteve consenso.
Na categoria habilidades no uso do computador, a competência c15 (saber enviar
documentos confidenciais) obteve unanimidade no consenso de inclusão, porém, os itens
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c7 (conhecer e utilizar aplicativos administrativos para orçamentos) e c11 (conhecer e
utilizar aplicativos administrativos para análise estatística) foram excluídos do rol de
competências (FIGURA 15).

FIGURA 15: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na terceira
rodada, referente às habilidades no uso do computador para enfermeiros gerentes
no Brasil. Aracaju, SE, 2016.

Em relação a categoria conhecimentos em informática, a c26 (saber planejar para
gerenciar eficazmente a implantação de sistemas de informação) e a c55 (conhecer
métodos de avaliação para implantação e uso de sistemas de informação) foram alvo de
consenso quanto à sua inclusão, entretanto, as competências c31 (antecipar mudanças no
processo econômico e empresarial do sistema de informação), c47 (aplicar ergonomia no
uso de tecnologias adjuntas) e c63 (conhecer acerca das políticas e procedimentos
consistentes com a regulamentação e certificação para os sistemas de informação) foram
excluídas definitivamente, do rol de competências (FIGURA 16).
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FIGURA 16: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na terceira
rodada, referente aos conhecimentos de informática para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.

Quanto à categoria habilidades em informática, os itens c73 (pleitear o
desenvolvimento ou compra, e o uso de sistemas de informação integrados e eficazes em
termo de custo dentro da organização), c74 (determinar prioridades para novos requisitos
dentro das restrições orçamentárias e prioridades organizacionais) e a c79 (colaborar
sobre questões financeiras com equipe multiprofissional) foram consensualmente
incluídos na versão final da lista de competências.
Contrariamente foram excluídas, as competências c75 (identificar alternativas para
financiamento de sistemas de informações), c77 (analisar e articular implicações
financeiras e de pessoal relativas às atualizações realizadas nos sistemas de informação)
e c89 (monitorar o uso do sistema de informação de acordo com as políticas
organizacionais, licenciamento externo, credenciamento e exigência dos órgãos
reguladores) (FIGURA 17).

FIGURA 17: Boxplot das competências que atingiram o consenso, na terceira
rodada, referente às habilidades em informática para enfermeiros gerentes no
Brasil. Aracaju, SE, 2016.
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Ao final das três rodadas, das 92 competências avaliadas pelos experts, 78 foram
validadas para o contexto brasileiro (APÊNDICE 13). Estas competências são de
aceitação e se assemelham as competências validadas internacionalmente. A proposta,
com este grupo de competências é suscitar uma discussão entre as entidades de classe e a
academia para sua introdução no ensino e aperfeiçoamento na área da enfermagem.
A Tabela 2 apresenta a lista de competências em informática validadas pelos
experts neste estudo.

Tabela 2. Lista de competências em informática para enfermeiros gerentes no Brasil.
Aracaju, 2017.
Código
c1
c2
c3
c4
c5
c6

c8
c9
c10
c12
c13
c14
c15
c16
c17
c18
c19
c20
c21
c22
c23
c24

c25
c26

Habilidades no Uso do Computador
Competência
Consenso (%)
Saber utilizar Software de processamento de texto (ex.: word)
100
Saber utilizar Software para planilha de cálculo (ex.: excel)
83
Saber utilizar Software para apresentação de slides (ex.: powerpoint)
Zz’100
Saber utilizar navegadores de internet
94
Saber utilizar ferramentas de pesquisa da internet
94
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para previsões
(ex.: materiais e equipamentos, recursos humanos, medicamentos entre
outros)
94
Conhecer e utilizar aplicativos na gestão de recursos humanos
78
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para controle de qualidade
71
Conhecer e utilizar aplicativos para gerenciamento de quadro de
profissionais de enfermagem e/ou determinação da gravidade do paciente
88
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para sintetizar quadro
clinico, sob uma perspectiva multidisciplinar
76
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para planejamento e
tomada de decisão
82
Saber escrever e-mail
100
Saber enviar documentos oficiais
94
Saber participar de comunicação em grupo (fórum de discussão)
72
Saber utilizar navegadores de sistemas (ex. servidores de arquivo, internet)
89
Saber buscar sistemas de recuperação de informação
29
Saber utilizar dispositivos e demais ferramentas para ensino a distância
(ex. webcast, cursos online)
72
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar avaliações do paciente
77
Conhecer e utilizar aplicativo para elaborar plano de cuidados
de enfermagem
83
Conhecer e utilizar aplicativo para documentar intervenções de
Enfermagem
83
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar os resultados dos
cuidados e de enfermagem
78
Conhecer e utilizar aplicativos para monitoramento de tendências
fundamentado nos resultados de pacientes (ex.: vigilância da pressão arterial
após o cuidado de enfermagem no caso de crise hipertensiva)
94
Conhecer e utilizar aplicativos para dar suporte à educação em saúde
88
Conhecimentos em Informática
Saber planejar para gerenciar eficazmente a implantação de SI
82
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c27
c28
c29
c30
c32
c33
c34
c35
c36
c37
c38
c39
c40
c41
c44
c45
c46
c49
c50
c51
c52
c53
c54
c55
c56
c57
c58
c59
c60
c61
c62
c64

c66
c67
c68
c69
c70

Saber planejar para prevenir potenciais impactos negativos na
implementação de SI
Saber gerenciar recursos financeiros e sua realocação mediante
informações geradas pelo SI para tomada de decisão
Garantir a inclusão de informações de enfermagem em sistema de
informação
Saber comunicar uma visão sobre os benefícios do SI
Conduzir análises de processo de fluxo para conduzir trabalhos
interdisciplinares/multiprofissionais
Revisar processos de cuidados e sistemas baseados nos resultados das
análises do fluxo de trabalho
Saber tomar decisões gerenciais que impactam na implantação, no uso e
na implantação de SI clínicos
Planejar mudanças de papel como resultado da implantação de SI
Conhecer o uso de padrões de dados na assistência à saúde
Reconhecer a importância de integrar dados da equipe de enfermagem
nos diversos SI
Reconhecer a importância da enfermagem integrar uma linguagem
padronizada nos diversos sistemas
Ter conhecimento acerca de questões de qualidade de dados
Ter conhecimento acerca de questões relativas a relatórios de dados
informatizados
Reconhecer o valor do envolvimento da equipe de saúde em todas fases
apropriadas do SI
Reconhecer tendências, questões e novos desenvolvimentos
tecnológicos aplicados à enfermagem
Conhecer soluções alternativas e consequências dessas interações na
relação homem-computador
Aplicar ergonomia a beira do leito, no posto de trabalho em uso de
computadores ou outros recursos tecnológicos
Aplicar tecnologias de sistema de informação à prática clínica
Aplicar tecnologias de sistema de informação à administração
Aplicar tecnologias de SI em situação de pesquisas clinicas
Identificar o conhecimento em informática requerido da equipe assistencial
em funções diversas
Conhecer métodos tecnológicos disponíveis para treinamento de pessoal
Saber avaliar a qualidade dos recursos da internet
Conhecer métodos de avaliação para implantação e uso de SI
Saber reutilizar dados de pacientes na pesquisa clínica
Saber aplicar resultados de pesquisa de informática na prática profissional
Ter conhecimentos acerca dos direitos do paciente em relação à gestão da
informação computadorizada
Ter conhecimentos acerca dos princípios de integridade de dados
Ter conhecimento acerca dos princípios éticos para coleta, manutenção,
uso e disseminação de ados e informação
Aplicar a política de Privacidade e confidencialidade nos sistemas de
informação
Manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa para o
desenvolvimento de pesquisa com dados do sistema de informação
Conhecer acerca dos fundamentos de propriedade intelectual, direitos
autorais e do uso ética de material autoral
Habilidades em Informática
Incluir processos de enfermagem e as funções administrativas da equipe
de enfermagem nos requisitos dos SI
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção de SI
Especificar os requisitos dos sistemas fundamentados nas necessidades da
organização
Colaborar com equipe multiprofissional no processo de seleção de SI
Avaliar os sistemas de informação nos locais de trabalho
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82
78
76
83
72
76
76
78
94
83
78
89
83
82
72
72
94
89
76
83
78
72
82
72
77
82
88
94
89
94
78

83
76
72
88
72
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c71
c72
c73
c74
c76

c79
c80
c81
c82
c83
c84
c85
c86
c87
c88
c90
c91
c92

Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requisitos dos SI
Pleitear que novos aplicativos atendam os padrões da interoperabilidades
Pleitear o desenvolvimento (ou compra), e o uso de SI integrados e
eficazes em termos de custo, dentro da organização
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das restrições
orçamentárias e prioridades organizacionais
Determinar os custos e benefícios da tecnologia computacional usada na
prática profissional, em treinamento, em administração e/ou pesquisa

82
72

Colaborar com equipe multiprofissional sobre as questões financeiras
Garantir a implantação de sistemas que sejam compatíveis com a visão,
missão, planos estratégicos e planos táticos
Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implantação de SI
Controlar o impacto de mudança devido à implantação de SI
Garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no design, implantação
e teste de aplicativos e/ou sistemas relacionados às práticas profissionais
Aprimorar o uso da informática na prática da enfermagem
Colaborar com equipe multiprofissional para gerenciar os sistemas de
informação
Analisar o acesso às informações dos sistemas
Analisar a utilização de dados (obtenção, armazenamento e divulgação de
textos, imagens, dados ou sons)
Analisar o acesso de dados pessoais de saúde (Política de Privacidade
e Confidencialidade de Dados)
Garantir que os planos de teste sejam avaliados em cada fase de
implantação dos SI
Garantir que a equipe assistencial (usuários) estejam envolvida na
avaliação dos sistemas
Colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar o SI

82

82
76
82

78
82
83
72
94
78
78
72
88
72
72
72

Fonte: dados da pesquisa

5.3 Relevância das Competências em Informática nos Currículos
Educacionais dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em
Enfermagem
Segundo a Tabela 3, as categorias referentes às habilidades no uso do computador
e conhecimentos em informática foram consideradas pela maioria dos experts como
componentes prioritários dos currículos, para ambos cursos. O primeiro grupo de
competências é um conjunto de habilidades que permitem ao enfermeiro utilizar
softwares básicos e avançados, comunicação eletrônica, como também habilidades
relacionadas ao cuidado dos pacientes, utilizando para tal aplicativos específicos. Ainda,
os experts mencionaram que os alunos de graduação deveriam possuir conhecimentos
prévios de softwares básicos, ao ingressar na academia, portanto não sendo necessário
inclui-los nos currículos educacionais.
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Já a segunda categoria, conhecimentos em informática, está relacionada a
conceitos de sistemas de informação e seu impacto, gerenciamento, processamento e
avaliação do uso de informações para apoio à tomada de decisão na gestão.
O último grupo de competências, habilidades em informática foram apenas
consideradas como prioritárias para compor o currículo educacional dos cursos de pósgraduação em enfermagem. Observa-se que estas competências incluem habilidades
relacionadas a seleção, desenvolvimento, gestão fiscal, implementação, avaliação,
manutenção, segurança e privacidade dos sistemas de informação, portanto, competências
mais especializadas.
A Tabela 3 apresenta a priorização das competências em informática para os
cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem, segundo a percepção dos experts.

Tabela 3. Priorização das competências em informática nos cursos de graduação
e pós-graduação segundo os experts (n= 17). Aracaju-SE, 2017.
Habilidades no uso do computador

Graduação

Pós- graduação

Enunciado da competência

nº (%)

nº (%)

Saber utilizar Software de processamento de texto (ex.:

14 (82)

9 (52)

Saber utilizar Software para planilha de cálculo (ex.: excel)

14 (82)

12 (70)

Saber utilizar Software para apresentação de slides (ex.:

11(64)

8 (47)

Saber utilizar navegadores de internet

12(70)

9 (52)

Saber utilizar ferramentas de pesquisa da internet

15 (88)

13 (76)

Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para previsões

15 (88)

14 (82)

Conhecer e utilizar aplicativos na gestão de recursos humanos

13(76)

12 (70)

Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para controle

11(64)

14 (82)

16 (94)

13 (76)

13 (76)

16(94)

13 (76)

16(94)

11(64)

9 (52)

word)

powerpoint)

(ex.: materiais e equipamentos, recursos humanos, medicamentos
entre outros)

de qualidade
Conhecer e utilizar aplicativos para gerenciamento de quadro
de profissionais de enfermagem e/ou determinação da
gravidade do paciente
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para
sintetizar quadro clinico, sob uma perspectiva multidisciplinar
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para
planejamento e tomada de decisão
Saber escrever e-mail
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Saber enviar documentos oficiais

11(64)

10(58)

Saber participar de comunicação em grupo (fórum de discussão)

12 (70)

11(64)

Saber utilizar navegadores de sistemas

12 (70)

10 (58)

13 (76)

12(70)

16 (94)

16(94)

17 (100)

16(94)

17 (100)

16(94)

17 (100)

15(88)

15 (88)

17(100)

16 (94)

14(82)

9 (52)

13(76)

14 (82)

13(76)

14 (82)

13(76)

14 (82)

17(100)

Saber comunicar uma visão sobre os benefícios do SI

12 (70 )

12(70)

Conduzir análises de processo de fluxo para conduzir trabalhos

10 (58)

15(88)

12 (70)

15(88)

11 (64)

16(94)

8 (47)

13(76)

Conhecer o uso de padrões de dados na assistência à saúde

13 (76)

15(88)

Reconhecer a importância de integrar dados da equipe

12 (70)

14(82)

(ex. servidores de arquivo, internet)
Saber utilizar dispositivos e demais ferramentas para ensino à
distância (ex. webcast, cursos online)
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar avaliações
do paciente
Conhecer e utilizar aplicativo para elaborar plano de cuidados
de enfermagem
Conhecer e utilizar aplicativo para documentar intervenções de
Enfermagem
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar os resultados dos
cuidados e de enfermagem
Conhecer e utilizar aplicativos para monitoramento de
tendências fundamentado nos resultados de pacientes (ex.:
vigilância da pressão arterial após o cuidado de enfermagem
no caso de crise hipertensiva)
Conhecer e utilizar aplicativos para dar suporte à educação
em saúde
Conhecimentos em informática
Saber planejar para gerenciar eficazmente a implantação
de SI
Saber planejar para prevenir potenciais impactos
negativos na implementação de SI
Saber gerenciar recursos financeiros e sua realocação
mediante informações geradas pelo SI para tomada de decisão
Garantir a inclusão de informações de enfermagem em sistema
de informação

interdisciplinares/multiprofissionais
Revisar processos de cuidados e sistemas baseados nos resultados
das análises do fluxo de trabalho
Saber tomar decisões gerenciais que impactam na implantação,
no uso e na implantação de SI clínicos
Planejar mudanças de papel como resultado da implantação de
SI

64
de enfermagem nos diversos SI
Reconhecer a importância da enfermagem integrar uma

14 (82)

15(88)

Ter conhecimento acerca de questões de qualidade de dados

15 ( 88)

16(94)

Ter conhecimento acerca de questões relativas a relatórios de e

15 (88)

16(94)

14 (82)

15(88)

9(52)

14(82)

11 (64 )

15(88)

14 (82)

15(88)

Aplicar tecnologias de sistema de informação à prática clínica

16 (94)

16(94)

Aplicar tecnologias de sistema de informação à administração

15 (88)

16(94)

Aplicar tecnologias de SI em situação de pesquisas clinicas

14 (82)

17(100)

Identificar o conhecimento em informática requerido da equipe

14 (82)

15(88)

14 (82)

15(88)

Saber avaliar a qualidade dos recursos da internet

13 (76)

14(82)

Conhecer métodos de avaliação para implantação e uso de SI

8 (47)

14(82)

Saber reutilizar dados de pacientes na pesquisa clínica

13 (76)

16(94)

Saber aplicar resultados de pesquisa de informática na

15 (88)

17(100)

16 (94)

14(82)

16 (94)

15(88)

17 (100)

17(100)

16 (94)

16(94)

15 (88)

17(100)

16 (94)

17 (100)

linguagem padronizada nos diversos sistemas

dados informatizados
Reconhecer o valor do envolvimento da equipe de saúde em todas
fases apropriadas do SI
Reconhecer tendências, questões e novos desenvolvimentos
tecnológicos aplicados enfermagem
Conhecer soluções alternativas e consequências dessas
interações na relação homem-computador
Aplicar ergonomia a beira do leito, no posto de trabalho em
uso de computadores ou outros recursos tecnológicos

assistencial em funções diversas
Conhecer métodos tecnológicos disponíveis para treinamento
de pessoal

prática profissional
Ter conhecimentos acerca dos direitos do paciente em relação à
gestão da informação computadorizada
Ter conhecimentos acerca dos princípios de integridade de
Dados
Ter conhecimento acerca dos princípios éticos para
coleta, manutenção, uso e disseminação de dados e informação
Aplicar a política de Privacidade e confidencialidade nos
sistemas de informação
Manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa para
o desenvolvimento de pesquisa com dados do sistema
de informação
Conhecer acerca dos fundamentos de propriedade
intelectual, direitos autorais e do uso ética de material autoral
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Habilidades em Informática
Incluir processos de enfermagem e as funções administrativas

11 (64)

15 (88)

10 (58)

13 (76)

7 (41)

14 (82)

5 (29)

13 (76)

Avaliar os sistemas de informação nos locais de trabalho

9(52)

14 (82)

Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requisitos

7 (41)

13 (76)

7 (41)

14(82)

11(64)

15 (88)

10 (58)

13 (76)

9 (52)

14 (82)

10 (58)

13 (76 )

9 (52)

13 (76)

7 (41)

14 (82)

Controlar o impacto de mudança devido à implantação de SI

7 (41)

15 (88)

Garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no

10 (58)

14 (82)

Aprimorar o uso da informática na prática da enfermagem

15 (88)

13 (76)

Colaborar com equipe multiprofissional para gerenciar os

10 (58)

14(82)

Analisar o acesso às informações dos sistemas

11 (64)

13 (76)

Analisar a utilização de dados (obtenção, armazenamento e

15 (88)

16 (94)

15 (88)

16 (94)

7 (41)

13 (76)

da equipe de enfermagem nos requisitos dos SI
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção
de SI
Especificar os requisitos dos sistemas fundamentados nas
necessidades da organização
Colaborar com equipe multiprofissional no processo de seleção
de SI

dos SI
Pleitear que novos aplicativos atendam os padrões
da interoperabilidades
Pleitear o desenvolvimento (ou compra), e o uso de SI integrados
e eficazes em termos de custo, dentro da organização
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das
restrições orçamentárias e prioridades organizacionais
Determinar os custos e benefícios da tecnologia
computacional usada na prática profissional, em treinamento,
em administração e/ou pesquisa
Colaborar com equipe multiprofissional sobre as
questões financeiras
Garantir a implantação de sistemas que sejam compatíveis com a
visão, missão, planos estratégicos e planos táticos
Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implantação de
SI

design, implantação e teste de aplicativos e/ou sistemas
relacionados às práticas profissionais

sistemas de informação

divulgação de textos, imagens, dados ou sons)
Analisar o acesso de dados pessoais de saúde (Política
de Privacidade e Confidencialidade de Dados)
Garantir que os planos de teste sejam avaliados em cada fase
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de implantação dos SI
Garantir que a equipe assistencial (usuários) estejam envolvida

9 (52)

14 (82)

10 (58)

13 (76)

na avaliação dos sistemas.
Colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar o SI

Fonte: Dados da pesquisa

Ao aplicar ANOVA e o teste de comparação múltipla de Tukey identificou-se que
houve diferenças significativa entre as categorias de competências (p<0,05). Os
resultados demonstraram que, na graduação, as competências referentes as habilidades no
uso do computador e conhecimentos em informática foram consideradas como
prioritárias (p<0,001), para ambas as categorias, quando comparadas com as habilidades
em informática. Já na pós-graduação foram consideradas como prioritárias o grupo de
competências relativas aos conhecimentos em informática e habilidades em informática
(p<0,001) e (p<0,05), respectivamente, em relação a habilidades no uso do computador.
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6. DISCUSSÃO

6.1 Competências em Informática requeridas de Enfermeiros gerentes
Este estudo teve como propósito adaptar e validar uma lista de competências em
informática para gerentes de enfermagem. Ressalta-se que este assunto tem sido pouco
explorado, portanto, não existe delineamento de competências em informática para estes
profissionais no Brasil, mesmo com a crescente expansão das TIC. Diante desse contexto,
o presente estudo apresenta 78 competências validadas, após três rodadas utilizando o
método Delphi.
Quanto a caracterização dos participantes, predominaram neste estudo experts da
região sudeste do Brasil, área na qual se concentram a maioria dos grupos de pesquisas
em informática em enfermagem. Inclusive, estudos destacam ser esta região a que possui
maior número de pesquisas e publicações na área (JULIANI; SILVA; BUENO, 2014;
DOMINGUES; JESUS; ZEM-MASCARENHAS, 2017).
No que se refere a atuação profissional, estudo (CHANG et al., 2011) identificou
que a média de atuação na assistência e na docência foi de 18,7 anos e 14,3 anos,
respectivamente, semelhante ao presente estudo.
Ainda, a respeito da caracterização dos participantes, estudos que investigaram
competências em informática para enfermagem, identificaram uma maior tendência de
participação entre os mestres, seguido de doutores (CHANG et al., 2011; GONÇALVES,
2013; COLLINS et al, 2017). Na presente pesquisa houve predominância de doutores.
Após a construção das competências apresentou-se uma lista dividida em três
categorias, a seguir: habilidades no uso de computadores, conhecimentos em informática
e habilidades em informática.
Quanto as competências requeridas relacionadas as habilidades no uso do
computador foram identificadas como de nível básico ou iniciante, resultados
semelhantes aos de outras publicações (HART, 2010; GONÇALVES, 2013), o que nos
leva a inferir que estas competências são essenciais e imprescindíveis para o pleno
exercício das atividades realizadas por enfermeiros em contextos nacionais e
internacionais.
Ainda, foram identificadas as competências básicas como relevantes para a
exequibilidade do Processo de Enfermagem, corroborando com pesquisas internacionais
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ao identificarem que a informática possibilita a utilização de métodos para extração e
padronização de dados, uso de terminologias em larga escala e documentação eletrônica
da assistência realizada (RAJALAHTI; SARANTO, 2012; PELTONEN et al., 2014).
Por outro lado, estudo prévio que investigou as competências em informática para
enfermeiros gerentes, segundo os níveis de prática: iniciante, experiente, especialista e
inovador, apontou as competências do nível experiente como as mais relevantes.
Destacando ainda, serem essas competências fundamentais para o gerenciamento de
dados e informações na prática do gerente de enfermagem (HART, 2010). A respeito,
Hart (2010) menciona que o cargo de gerente de enfermagem é uma posição vital de
liderança, porquanto, necessita de um amplo rol de competências em informática para a
execução de tarefas administrativa.
Na categoria de competências relacionadas aos conhecimentos em informática,
quatro competências se destacaram com maior nível de consenso, entre elas, (1)
reconhecer a importância de integrar dados da equipe de enfermagem em SI; (2) aplicar
tecnologias de sistema de informação à prática clínica; (3) ter conhecimentos acerca dos
princípios éticos para coleta, manutenção, uso e disseminação de dados e informações; e
(4) manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa para o desenvolvimento de
pesquisa com dados do SI.
A respeito do primeiro quesito, importância na integração de dados, os
enfermeiros são reconhecidos como coletores chaves, geradores e utilizadores de dados e
informações em saúde, pois os processam e documentam facilitando a tomada de decisão
de equipes multiprofissionais. Corroborando, estudos têm demonstrado as vantagens dos
SI no apoio à tomada de decisão de enfermeiros (MOTA, 2010; SANTOS, 2011;
JENSEN; GUEDES; LEITE, 2016).
De acordo com Mota (2010) os SI têm como objetivo principal favorecer a gestão
da informação clínica e administrativa em um determinado serviço, com a consequente
partilha de dados entre os diversos setores, de forma a otimizar a continuidade do cuidado,
garantido assim a qualidade da assistência e redução de custos, entre os principais
(MOTA, 2010).
Em relação a competência “aplicar tecnologias de sistema de informação na
prática clínica”, estudos mencionam que a aplicabilidade da tecnologia tem favorecido
cuidados cada vez mais seguros e, com repercussões significativas na assistência, como
é o caso de sistemas eletrônicos para gerenciamento dos indicadores de enfermagem e
para administração de medicamento na redução de erros, e a tecnologia móvel à beira do
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leito, para facilitar a aplicabilidade do processo de enfermagem (POON et al., 2010;
BARRA; DAL SASSO, 2010). Com isso, entende-se que a tecnologia dos SI é uma
ferramenta importante para eficiência e eficácia administrativa, bem como para o alcance
da qualidade do cuidado almejado.
A respeito das competências que tratam sobre os princípios éticos, estudo
brasileiro, com enfermeiros especialistas, destacou como essenciais às habilidades
informáticas relacionadas à compreensão do uso ético da informação e respeito intelectual
às fontes de informação (JENSEN; GUEDES; LEITE, 2016). Sabe-se que, a ética diz
respeito aos princípios que orientam o comportamento humano, em relação as normas ou
valores, estando presente, em qualquer espaço de atuação do indivíduo (VITORINO;
PIANTOLA, 2011; RIOS, 2011). Portanto, quando utilizados dados em saúde, por meio
dos SI, o enfermeiro deve estar atento quanto as questões éticas a serem seguidas visando
garantir a confidencialidade.
Preocupada com os requisitos de segurança e confidencialidade das informações,
de Sistemas de Registros Eletrônicos em Saúde (S-RES), a Sociedade Brasileira de
Informática em Saúde (SBIS) desenvolveu o Manual de Certificação para Sistemas de
Registro Eletrônico, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (ALBEGARIA et
al., 2016). Espera-se com esse documento melhorar proteger e preservar as informações
dos registros eletrônicos dos pacientes, assegurando-lhe a confidencialidade e
integridade, consequentemente, a melhoria na qualidade dos sistemas de informação em
saúde no Brasil.
Analisando a categoria habilidades em informática, os experts consideraram a
maioria das competências como relevantes, no entanto, destaca-se que a pontuação de
consenso foi menor em relação aos outros dois grupos de competências, a saber:
habilidades no uso do computador e conhecimentos em informática. A esse respeito a
literatura (STAGGER; GASSERT; CURRAN, 2002) destaca que essas competências são
consideradas relevantes no exercício das funções profissionais de alto nível, ou seja, para
enfermeiros especialistas em informática. Ainda, menciona que este conjunto de
habilidades favorece o gerenciamento e permite ao enfermeiro identificar, desenvolver,
selecionar, implementar e avaliar sistemas de informação.
Em contraste, com os resultados da presente pesquisa, estudo realizado com
líderes de enfermagem da Organization of Nurse Leaders Massachussets, demonstrou
serem as competências relacionadas as habilidades em informática as mais relevantes em
relação aos outros grupos de competências, devido principalmente à complexidade do

70
papel exercido pelo gerente, implicando muitas vezes na necessidade de desenvolver e
otimizar sistema de informação (COLLINS et al., 2017).
Algumas problemáticas têm se revelado quanto ao desenvolvimento de SI em
saúde, entre elas a ineficiência. De acordo com Santos (2011) para o pleno exercício de
suas atividades, o profissional de enfermagem precisa de sistemas com informações
suficientes, que lhe permitam descrever e sustentar sua prática, no entanto, muitos
sistemas apresentam essa fragilidade. Segundo o autor, um dos principais motivos que
levam a tal ineficiência são relativas a falha no conhecimento tácito e na cultura
organizacional, ou seja, profissionais, não são coparticipes no desenvolvimento de
sistemas. Acrescenta-se ainda, que tal situação pode trazer como consequência a rejeição
e falta de adesão no uso dessa tecnologia.
Estudo sobre a informatização do Processo de Enfermagem ressalta a necessidade
de avaliação contínua, durante o processo de construção, principalmente no que diz
respeito a interface, design, usabilidade e ergonomia, buscando assim uma maior adesão
e envolvimento por parte dos profissionais (BARRA; DAL SASSO; ALMEIDA, 2015).
Um dos pilares da iniciativa TIGER para criação de um ambiente que capacite os
enfermeiros na utilização das tecnologias para prestação de cuidado seguro e eficiente,
está relacionado ao desenho e arquitetura do sistema de forma que facilite o fluxo do
trabalho do profissional e a adesão dos recursos (MARIN, 2017).
Outro fator importante a ser considerado no desenvolvimento e na seleção de SI
pelos enfermeiros é a integração e a interoperabilidade de sistemas, portanto, se faz
necessária a participação multidisciplinar na definição de requisitos, na seleção e na
implantação de um único sistema capaz de otimizar a troca de informação entre os
diferentes usuários que operam no contexto dos serviços de saúde. Ainda há uma
predominância de sistemas fragmentados, tais como, sistema de farmácia, sistema de
admissão, sistema de prescrição médica, sistema de enfermagem, sistema de centro
cirúrgico, sistemas de imagens, dentre outros (BRAGA; LUCENA; LEITÃO-JUNIOR,
2016).
No Brasil, foi estabelecido, através da portaria 2.073/2011, o uso de padrões de
informação em saúde e de interoperabilidade entre os sistemas de informação, a serem
adotados no âmbito do SUS, objetivando a qualidade do cuidado prestado, o desempenho
dos profissionais, as disparidades e a eficiência do serviço (BRASIL, 2011).
Entende-se que, para implementação bem sucedida de qualquer sistema de
informação em saúde é necessário o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades em
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informática, por parte dos profissionais que utilizam os sistemas, portanto, essas funções
não devem ser delegadas a profissionais da área de informática. Assim, os gerentes de
enfermagem precisam ficar atentos quanto ao aprimoramento desse conjunto de
habilidades que se tornam cada vez mais essenciais.
Dessa forma, a matriz de competências no contexto do gerenciamento de
enfermagem, proposta neste estudo traz contribuição a prática da enfermagem com as
atuais necessidades do cenário de trabalho em saúde. Uma vez que Enfermagem em
Informática já constitui uma nova especialidade, espera-se que a identificação das
competências em informática para enfermeiros gerentes/líderes no Brasil possa
influenciar os gestores, enfermeiros e as entidades de classes no compromisso com a
educação continuada e no desenvolvimento profissional.

6.2 Relevância das Competências em Informática nos Currículos
Educacionais dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em
Enfermagem

Com a crescente utilização de registros eletrônicos de saúde e softwares,
estabeleceu-se, em âmbito mundial, a necessidade de criação de cursos de formação em
informática em saúde para enfermeiros e estudantes de enfermagem, já que para muitos
manusear um computador e/ou utilizar tecnologias informáticas em seu ambiente de
trabalho implica uma habilidade pouco desenvolvida (SANCHES et al., 2011).
No ano de 2000, após o relatório To Err is Human do Instituto de Medicina do
Estados Unidos, educadores em saúde foram convidados para o ensino da informática,
com o intuito de responder efetivamente às mudanças, como consequência do uso de
tecnologias de informação nos diversos ambientes em saúde. Diante disso, educadores
em enfermagem levantaram a necessidade de introduzir o ensino da informática nos
cursos de graduação, com o objetivo de possibilitar que futuros enfermeiros possam
adquirir competências necessárias no apoio à tomada de decisão. Apesar desses esforços,
observaram-se mundialmente poucos avanços nesta área (CUMMING et al., 2016).
O conteúdo curricular e a definição de competências em informática na área de
enfermagem continua sendo discutido em vários países. Nos Estados Unidos, o modelo
de competência da iniciativa TIGER (Technology Informatics Guiding Education) tem
sido fundamental para promover a educação em informática, apresentando uma lista de
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competências relevantes à formação do enfermeiro em escala global. Esse modelo propõe
a inclusão de conteúdos nos currículos de graduação a partir de três categorias de
competências, relacionadas aos aspectos básicos de informática, competência
informacional e gestão da informação (TIGER, 2014).
Estudo Canadense liderado pela Canadian Association of Schools of Nursing
(CASN), com a participação de 50 enfermeiros especialistas em informática, definiu três
categorias abrangentes de competências no exercício da prática do enfermeiro, a saber:
gestão do conhecimento e informação, responsabilidade profissional e regulatória e uso
das TIC (NAGLE et al., 2012; ASSOCIAÇÃO CANADENSE DE ESCOLAS DE
ENFERMAGEM, 2013). Resultados semelhantes, apresentados no presente estudo,
identificaram competências consideradas prioritárias, pelos experts, para os cursos de
graduação e pós-graduação em enfermagem no Brasil.
Quanto às competências referentes as habilidades no uso do computador e
conhecimentos em informática estas foram consideradas prioritárias, para sua introdução
nos cursos de graduação, os experts destacaram que essas competências podem ser
efetivamente aplicáveis para o desenvolvimento e implementação dos conteúdos
curriculares desses cursos.
No que diz respeito aos cursos de pós-graduação, destaca-se que os itens
relacionados as habilidades em informática foram identificadas como relevantes por se
tratar de competências relacionadas ao desenvolvimento, implementação e gestão de
sistemas. Esta constatação, também foi encontrada em estudo (GONÇALVES, 2013) que
menciona que estas competências foram identificadas como parte do perfil de enfermeiros
em nível experiente e/ou especialista.
Segundo Gonçalves (2013) as competências em informática em enfermagem não
devem ser concebidas apenas como saber manusear um computador, mas também como
um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o enfermeiro deve dominar
para atuar em diversos cenários de sua prática.
No Brasil, ainda existe uma baixa oferta da disciplina de informática nos cursos
de graduação em enfermagem, ainda ela tem sido oferecida na maioria dos casos como
disciplina eletiva, fato que contraria a evolução tecnológica e as sugestões das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (SANCHES et al.,
2011). A respeito, essa diretriz no seu Art. 5º afirma que são objetivos da educação em
enfermagem proporcionar aos alunos o conhecimento necessário para desenvolver
competências e habilidades, no uso de novas tecnologias (BRASIL, 2001). Ainda,
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enfatiza-se que educadores devem preparar enfermeiros no uso de tecnologias que
subsidiem a gestão do cuidado em enfermagem.
Segundo Moita (2011), a maioria das universidades brasileiras que possuem a
disciplina de informática nos cursos de enfermagem, tem como foco predominante o uso
básico do computador, sem favorecer sua articulação com a prática. Estudo que verificou
o conhecimento de estudantes de graduação, quanto sua capacidade de usar recursos
tecnológicos, revelou carência de conhecimentos e habilidades básicas em informática, o
que levantou a necessidade de incluir a disciplina de informática nos currículos para
melhor adaptação dos egressos ao mercado de trabalho (CRUZ et al., 2011).
Inesperadamente, um estudo identificou que as ementas das disciplinas dos
programas de pós-graduação Stricto Sensu eram voltadas para competências básicas em
informática, com pouco destaque para as competências informacionais e as de gestão da
informação (KOBAYASCHI; LEITE, 2015). Este resultado revela, que ainda não há uma
discussão entre docentes e discentes de pós-graduação a respeito da definição de
competências para o ensino do uso das TIC, como instrumento de apoio à decisão clínica
e gerencial, como também para pesquisa.
Em contraste, pesquisa realizada sobre experiência de estudantes, de graduação e
pós-graduação, com o uso do computador revelou que os participantes apresentavam
conhecimentos e habilidades básicas, bem como experiência no uso de seus principais
aplicativos e funções (GONÇALVES et al., 2016). Entende-se que a inserção desses
conteúdos nos currículos educacionais deve perpassar conhecimentos meramente básicos
em informática, visto que, os conteúdos relacionado ao uso da informação e da gestão da
informação são áreas prioritárias para modificar a prática da enfermagem.
Frente ao contexto apresentado, entende-se a necessidade de definir quais
competências em informática devem ser alcançadas pelos estudantes de graduação e pósgraduação, com intuito de possibilitar mudanças na sua atuação profissional frente as
tecnologias observadas. A respeito Jensen (2016) destaca a relevância em definir as
habilidades essenciais nas diversas especialidades em enfermagem, propondo o uso da
transversalidade no ensino das competências em informática nos currículos dos cursos de
enfermagem.
Nessa perspectiva, destaca-se como relevante, o presente estudo, por iniciar o
processo de desenvolvimento e validação de competências no intuito de possibilitar
análise das lideranças em enfermagem durante a construção das matrizes curriculares, de
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forma que possa favorecer a formação de acadêmicos, tornando-os aptos para uso das
TIC em todos os níveis da assistência.
Todavia, observa-se um descompasso no desenvolvimento e implementação de
competências informáticas, visto que o ensino e sua inserção nos currículos depende em
grande parte dos conhecimentos e habilidades dos professores inseridos no ensino deste
componente. Estudos internacionais (DIXON; NEWLON, 2010; BUTTON et al, 2013;
KINNUNEN et al, 2017) recomendam a urgência de incluir o ensino desse componente
nos cursos de graduação, frente as atuais exigências do mercado de trabalho.
Espera-se que, a academia brasileira possibilite a integração da informática no
currículo de enfermagem, considerando os contextos cultural, tecnológico e a política de
cada região. Entende-se que, o assunto não está concluso e que se precisa de uma ampla
discussão entre lideranças e representantes de instituições de saúde, conselhos de classe
e associações de enfermagem para atender as demandas e necessidades do mercado de
trabalho e, consequentemente, dos usuários do sistema de saúde (MARIN; PERES, 2013,
2015).
Mediante o exposto, enseja-se que a identificação das competências, neste estudo,
para os cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem favoreça novos modelos
de ensino-aprendizagem da informática no Brasil, vislumbrando impacto significativo na
assistência de enfermagem e na prestação de cuidados.
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7. CONCLUSÃO
Frente aos objetivos propostos, os resultados desta pesquisa permitiram a
tradução, a adaptação e a validação de uma lista de competências em informática
requeridas de enfermeiros gerentes para o contexto brasileiro. Ainda estas competências
poderão servir para análise e discussão das diretrizes curriculares de cursos de graduação
e pós-graduação em enfermagem, tendo em vista as competências validadas para o
contexto brasileiro.
O número de experts participantes foi satisfatório de acordo com o que propõe a
literatura, o número de abstenção entre as rodadas foi menor em relação a outras pesquisas
que utilizaram o método Delphi. Destaca-se que participaram experts de diferentes
regiões do Brasil, permitindo reproduzir a percepção e experiência compatível com as
diversidades, no cenário brasileiro, da informática em enfermagem.
Após três rodadas do método Delphi, das 92 competências avaliadas pelos experts
foram consensuadas para a realidade brasileira 78 competências, sendo 23 competências
relacionadas às habilidades no uso do computador, 32 competências relativas aos
conhecimentos em informática e 23 competências referentes às habilidades em
informática.
O elenco de competências é aplicável para o ensino de graduação e pós-graduação
em enfermagem no Brasil. As competências consideradas, pelos experts, prioritárias para
o nível de graduação foram as relacionadas com habilidades no uso do computador e
conhecimento em informática, porém, as competências referentes às habilidades em
informática consideraram-se prioritárias para o nível de pós-graduação em enfermagem.
Embora, a enfermagem tenha produzido significantes avanços na construção de
conhecimentos em informática, com base na literatura nacional, as competências em
informática, ainda, não foram vinculadas para a função de gerente de enfermagem. Com
este estudo um grande passo foi dado ao fornecer uma avaliação inicial do que os gerentes
de enfermagem e enfermeiros assistenciais precisam em termos de competências
informáticas.
Os resultados desta pesquisa servirão para discussão e reflexão das instituições
acadêmicas e de saúde, bem como para as lideranças na enfermagem. No campo da
academia, contribuirá para definição das competências específicas para formação dos
futuros enfermeiros no uso das TIC. Nas instituições de saúde, possibilitará o uso das
tecnologias de forma eficiente, favorecendo o ambiente de trabalho com cuidados
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seguros. Entre as lideranças na enfermagem permitirá um amplo debate na construção da
matriz curricular frente às atuais necessidades do mercado de trabalho.
Como limitação deste estudo, destaca-se a validação de uma lista de competências
específicas para função de gerente, cabe destacar, que os resultados desta pesquisa serão
utilizados para validação psicométrica das competências validadas, neste estudo, junto a
enfermeiros brasileiros.
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APÊNDICE 1
Lista original
COMPUTER SKILLS
Rate your use of BASIC SOFTWARE APPLICATIONS:

Word processing software
Spreadsheet software (e.g.. Excel)
Presentation software (e.g. PowerPoint)
Internet browsers
Internet-based survey tools.

Rate your use of ADVANCED SOFTWARE
APPLICATIONS for:

Forecasting
Budgeting
Human resources
Quality assurance
Staffing/Determining patient acuity
Statistical analysis
Synthesizing the whole patient picture from a multidisciplinary perspective
Planning and making decisions

89
Rate your use of ELECTRONIC COMMUNICATIONS for:

Composing e-mails
Sending confidential documents
Participating in group communication (e.g. discussion forums)
Rate your ability to ACCESS DATA/ INFORMATION by:

Navigating systems (e.g., file servers, Internet)
Searching information retrieval systems
Distance-learning (e.g. web casts, on-line courses)
Rate your use of computers related to PATIENTS for:
Documenting patient assessments
Creating care plans
Documenting nursing interventions
Documenting outcomes of care
Monitoring trends in patient outcomes
Supporting patient education

INFORMATICS KNOWLEDGE

Rate your knowledge of MANAGEMENT CONCEPTS to information systems for:

Planning for effective management of systems Implementation
Planning for avoidance of potential negative impacts

90
Allocating sufficient financial resources
Ensuring inclusion of nursing information within systems
Communicating a vision about the benefits
Anticipating changes in economic and business processes
Leading analysis of interdisciplinary/ interprofessional workflow processes
Revising patient care processes and systems based on results of workflow analysis
Making top level decisions which impact clinical IS implementation, use, and
maintenance
Planning for role changes resulting from implementing
Rate your knowledge of DATA ISSUES related to:

Health care data standards
Importance of integrating nursing data elements in systems
Importance of integrating standardized nursing languages in Systems
Data quality issues
Data reporting issues
Rate your knowledge of INFORMATION SYSTEMS (IS) CONCEPTS related to:

Value of clinicians' involvement in at all appropriate phases
Strengths and limitations of applications related to software programming language or
design Strengths and limitations of applications related to hardware/Networks
Technological trends, issues and new developments as they apply to nursing
“Work arounds” and the consequences of these Human - computer interface interactions
Ergonomics of work station, bed side

91
Ergonomics of adjunct Technologies
Ergonomics of portable technology
Application of IS technologies to clinical practice
Application of IS technologies to administration
Application of IS technologies to clinical research situations

Rate your knowledge of STAFF EDUCATION needs related to:

Levels of informatics knowledge required by staff in diverse Roles
Methods for education (e.g. simulations, tutorials, mentoring)
Rate your knowledge of CLINICAL RESEARCH issues related to:

Evaluation of the quality of internet resources
Methods for evaluation of IS implementation and use
Reuse of patient/ administrative data for research
Application of informatics research for practice
Rate your knowledge of ETHICAL/ LEGAL CONCEPTS related to:
Patients' rights as pertaining to computerized information Management
Principles of data integrity
Ethical principles for collection, maintenance, use, and dissemination of data and
information
Application of HIPAA to information systems
Compliance with IRB for research with data from information Systems
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Policies and procedures consistent with regulatory and accrediting requirements for IS
Intellectual property, copyright, and fair use of copyrighted material

INFORMATICS SKILLS

REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION skills – Rate your ability to:

Develop the project scope, objectives, and resources for each proposed application,
system, or enhancement
Include patient care processes and nursing administrative functions in system
requirements
Involve front-line staff in the development of system selection
Specify system requirements based on the needs of the organization
Collaborate with interprofessional team in system selection Process
Evaluate information systems in practice settings
Involve front-line staff in the development of system Requirements
Advocate for the development (or purchase) and use of integrated, cost-effective health
information systems within the organization
Advocate that new applications meet standards for Interoperability

FINANCIAL skills - Rate your ability to:

Determine priorities for new requirements within budget constraints and organizational
priorities
Already addressed in information systems selection section
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Identify alternatives for funding information systems
Determine the costs and benefits of computer technology used in practice, education
administration, and/or research
Articulate financial and staffing implications of ongoing updates to information systems
Monitor actual compared with budgeted costs for implementing nursing-related
information systems
Collaborate with interprofessional team around financial Issues

IMPLEMENTATION/MANAGEMENT skills - Rate your ability to:

Ensure implementation of systems are consistent with the vision, mission, strategic
plans, and tactical plans
Use project management concepts in the implementation of IS
Manage the impact of change due to IS implementation
Ensure front-line staff are involved in appropriate aspects of design, implementation,
and testing related to their practice
Improve the use of informatics within nursing practice
Collaborate with interprofessional team to manage information systems

LEGAL/ ETHICAL skills - Rate your ability to implement policies & procedures related
to:

Access to system information
Use of data (obtaining, storing, and disseminating text, data, images, or sounds)
Access to personal health information (PHI – HIPAA-language)
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ANALYSIS/ EVALUATION skills - Rate your ability to:
Monitor information system use consistent with organizational policies, external
licensing, accreditation, and regulatory agency requirements
Ensure that testing plans are evaluated at every phase of system implementation
Ensure that front-line staff (users) are involved in the evaluation of information systems
Collaborate with interprofessional team to evaluate information systems
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APÊNDICE 2
Tradução realizada pelo Tradutor1
COMPUTER SKILLS
USO DO COMPUTADOR
Rate your use of BASIC SOFTWARE APPLICATIONS Avalie seu uso de
APLICATIVOS BÁSICOS:

Word processing software
Programa de processamento de texto Word
Spreadsheet software (e.g.. Excel)
Programa de planilha de cálculo (e.g. Excel)
Presentation software (e.g. PowerPoint)
Programa de apresentação de slides (e.g. PowerPoint)
Internet browsers
Navegadores de internet
Internet-based survey tools.
Ferramentas de pesquisa da internet
Rate your use of ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS for:
Avalie seu uso de APLICATIVOS AVANÇADOS para:
Forecasting
Previsões
Budgeting
Orçamentos
Human resources
Recursos Humanos
Quality assurance
Controle de qualidade
Staffing/Determining patient acuity
Determinar o quadro de profissionais por paciente
Statistical analysis
Análises estatísticas
Synthesizing the whole patient picture from a multidisciplinary perspective
Sintetização do quadro completo do paciente sob uma perspectiva multidisciplinar
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Planning and making decisions
Planejamento e tomada de decisões

Rate your use of ELECTRONIC COMMUNICATIONS for:
Avalie seu uso de COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA para:
Composing e-mails
Escrever e-mails
Sending confidential documents
Enviar documentos particulares
Participating in group communication (e.g. discussion forums)
Participar de comunicações em grupo (e.g. fóruns de discussão)
Rate your ability to ACCESS DATA/ INFORMATION by
Avalie sua habilidade em ACESSAR DADOS/INFORMAÇÃO através de:
Navigating systems (e.g., file servers, Internet)
Sistemas de navegação (e.g. Servidores de arquivos, Internet)
Searching information retrieval systems
Sistemas de recuperação de informação
Distance-learning (e.g. web casts, on-line courses)
Ensino à distância (e.g. webcast, cursos online)
Rate your use of computers related to PATIENTS for:
Avalie seu uso do computador relacionado à PACIENTES para:
Documenting patient assessments
Registrar avaliações do paciente
Creating care plans
Criar plano de cuidados
Documenting nursing interventions
Documentar intervenções de enfermagem
Monitoring trends in patient outcomes
Documentar resultados dos tratamentos
Supporting patient education
Dar suporte à educação do paciente
INFORMATICS KNOWLEDGE
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
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Rate your knowledge of MANAGEMENT CONCEPTS to information systems
for: Avalie seu conhecimento dos CONCEITOS DE GERENCIAMENTO de
sistemas de informação para:
Planning for effective management of systems Implementation
Planejamento de gerenciamento eficaz de implementação de sistemas
Planning for avoidance of potential negative impacts
Planejamento para prevenção de potenciais impactos negativos
Allocating sufficient financial resources
Destinar recursos financeiros suficiente
Ensuring inclusion of nursing information within systems
Garantir a inclusão de informações de enfermeiros no sistema
Communicating a vision about the benefits
Comunicar uma visão sobre os benefícios
Anticipating changes in economic and business processes
Antecipar mudanças nos processos econômicos e de negociação
Leading analysis of interdisciplinary/ interprofessional workflow processes
Conduzir análise interdisciplinar/ inter-profissional no andamento do trabalho
Revising patient care processes and systems based on results of workflow analysis
Revisar processos de cuidado do paciente e sistemas baseados nos resultados de analises
do fluxo do trabalho
Making top level decisions which impact clinical IS implementation, use, and
maintenance
Tomar decisões de alto nível que impactam na implementação, uso e manutenção
clinico do SI
Planning for role changes resulting from implementing Systems
Planejar mudanças de cargo resultante da implementação
Rate your knowledge of DATA ISSUES related to:
Avalie seu conhecimento de EMISSÃO DE DADOS relacionados à:
Health care data standards
Padrões de dados de assistência de saúde
Importance of integrating nursing data elements in systems
Importância em integrar elementos de dados da enfermagem no sistema
Importance of integrating standardized nursing languages in Systems
Importância em integrar uma linguagem padronizada da enfermagem no sistema
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Data quality issues
Emissão de qualidade de dados
Data reporting issues
Emissão de relatório de dados
Rate your knowledge of INFORMATION SYSTEMS (IS)CONCEPTS related to:
Avalie seu conhecimento de CONCEITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
(SI) relacionados a:
Value of clinicians' involvement in at all appropriate phases
Valorização do envolvimento dos clínicos em todas as fases apropriadas
Strengths and limitations of applications related to software programming language or
design Vantagens e limitações de aplicativos relacionados à linguagem ou design do
programa
Strengths and limitations of applications related to hardware/Networks
Vantagens e limitações de aplicativos relacionados a equipamento/ redes
Technological trends, issues and new developments as they apply to nursing
Tendência, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos que se aplicam à
enfermagem
Work arounds” and the consequences of these Human - computer interface interactions
Alternativas e conseqüências dessas interações na relação computador- seres humanos
Ergonomics of work station, bed side
Ergonomia do posto de trabalho, leito
Ergonomics of adjunct Technologies
Ergonomia de adjuntos tecnológicos
Ergonomics of portable technology
Ergonomia de tecnologia portátil
Application of IS technologies to clinical practice
Aplicação de tecnologias de SI na prática clínica
Application of IS technologies to administration
Aplicação de tecnologias de SI na administração
Application of IS technologies to clinical research situations
Aplicação de tecnologias de SI em situações de pesquisa clínica
Rate your knowledge of STAFF EDUCATION needs related to:
Avalie seu conhecimento das necessidades de TREINAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS em relação à:
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Levels of informatics knowledge required by staff in diverse Roles
Níveis de conhecimento de informática solicitado pelos funcionários em distintas
funções
Methods for education (e.g. simulations, tutorials, mentoring)
Métodos para treinamento (e.g. simulações, tutoriais, orientações)
Rate your knowledge of CLINICAL RESEARCH issues related to:
Avalie seu conhecimento sobre questões de PESQUISA CLÍNICA relacionado à:
Evaluation of the quality of internet resources
Avaliação da qualidade dos recursos da internet
Methods for evaluation of IS implementation and use
Métodos para avaliação da implementação e uso do SI
Reuse of patient/ administrative data for research
Reuso de dados de pacientes e administrativos para pesquisa
Application of informatics research for practice
Aplicação de pesquisa informática para a prática
Rate your knowledge of ETHICAL/ LEGAL CONCEPTS related to:
Avalie seu conhecimento sobre CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS relacionados a:
Patients' rights as pertaining to computerized information Management
Direitos dos pacientes em relação à gestão da informação computadorizada
Principles of data integrity
Princípios de integridade de dados
Ethical principles for collection, maintenance, use, and dissemination of data and
information Princípios éticos para coleta, manutenção, uso e disseminação de dados e
informação
Application of HIPAA to information systems
Aplicação da HIPAA nos sistemas de informação
Compliance with IRB for research with data from information Systems
Conformidade com CRI para pesquisa com dados de Sistemas de Informação
Policies and procedures consistent with regulatory and accrediting requirements for IS
Políticas e procedimentos consistentes com a regulamentação e certificação exigidas
para o SI

Intellectual property, copyright, and fair use of copyrighted Material
Propriedade intelectual, direitos autorais e uso legítimo de material autoral

100
INFORMATICS SKILLS
HABILIDADES INFORMÁTICAS
REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION skills - Rateyour ability to
Habilidades REQUERIMENTOS/ SELEÇÃO DE SISTEMAS- Avalie sua
habilidade para:
Develop the project scope, objectives, and resources for each proposed application,
system, or enhancement
Desenvolver o campo, os objetivos e recursos do projeto para cada proposta de
aplicação, sistema ou melhoria
Include patient care processes and nursing administrative functions in system
requirements Incluir processos do cuidado aos pacientes e funções administrativas da
enfermagem nos requisitos do sistema
Involve front-line staff in the development of system selection
Envolver os funcionários no desenvolvimento de seleção do sistema
Specify system requirements based on the needs of the Organization
Especificar os requisitos do sistema baseado nas necessidades da organização
Collaborate with interprofessional team in system selection Process
Colaborar com o time interprofissional no processo de seleção do sistema
Evaluate information systems in practice settings
Avaliar o sistema de informação na prática
Involve front-line staff in the development of system Requirements
Envolver os funcionários no desenvolvimento de requerimentos do sistema
Advocate for the development (or purchase) and use of integrated, cost-effective health
information systems within the organization
Advogar para o desenvolvimento (ou compra) e do uso integrado, econômico de
sistemas de informação de saúde na organização
Advocate that new applications meet standards for Interoperability
Advogar para que novos aplicativos atendam os requisitos para interoperabilidade
Habilidades FINANCEIRAS- Avalie suas habilidades para:
Determine priorities for new requirements within budget constraints and organizational
priorities
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das restrições orçamentárias e
prioridades organizacionais
Already addressed in information systems selection section
Já mencionado na seção de seleções de sistemas de informação
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Identify alternatives for funding information systems
Identificar alternativas para financiamento de sistemas de informações
Determine the costs and benefits of computer technology used in practice, education,
administration, and/or research
Determinar os custos e benefícios da tecnologia da informática usada na prática,
treinamento, administração e/ou pesquisa
Articulate financial and staffing implications of ongoing updates to information systems
Articular implicações financeiras e de pessoal das atualizações vigentes para os sistemas
de informação
Monitor actual compared with budgeted costs for implementing nursing-related
information systems
Monitorar custo atual em relação ao estimado para implementar sistemas de informação
relacionados a enfermagem
Collaborate with interprofessional team around financial Issues
Colaborar com uma equipe inter profissional sobre questões financeiras
IMPLEMENTATION/MANAGEMENT skills - Rate your ability to:
Habilidades em IMPLEMENTAÇÃO/GERECIAMENTO- Avalie sua habilidade
para:
Ensure implementation of systems are consistent with the vision, mission, strategic
plans, and tactical plans
Garantir que a implementação de sistemas é compatível com a visão, missão, planos
estratégico e planos táticos
Use project management concepts in the implementation of IS
Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implementação de SI
Manage the impact of change due to IS implementation
Controlar o impacto de mudança devida à implementação de SI
Ensure front-line staff are involved in appropriate aspects of design, implementation,
and testing related to their practice
Garantir que funcionários estão envolvidos em aspectos apropriados de design,
implementação e teste relacionados à suas praticas
Improve the use of informatics within nursing practice
Melhorar o uso de informática na prática da enfermagem
Collaborate with interprofessional team to manage information systems
Colaborar com um time interprofissional para gerenciar os sistemas de informação
LEGAL/ ETHICAL skills - Rate your ability to implement policies & procedures
related to:
Habilidades LEGAIS/ÉTICAS- Avalie sua habilidade em implementar políticas e
procedimentos relacionados à:

102

Access to system information
Acesso ao sistema de informação
Use of data (obtaining, storing, and disseminating text, data, images, or sounds)
Uso de dados (obtenção, armazenamento e divulgação de texto, dados, imagens ou
sons)
Access to personal health information (PHI – HIPAA language)
Acesso a dados pessoais de saúde (PHI - HIPAA- linguagem)
ANALYSIS/ EVALUATION skills - Rate your ability to:
Habilidade em ANALISE/AVALIAÇÃO- Avalie sua habilidade para:
Monitor information system use consistent with organizational policies, external
licensing, accreditation, and regulatory agency requirements
Monitorar o uso do sistema de informação de acordo com políticas organizacionais,
licenciamento externo, credenciamento e exigência dos órgãos reguladores
Ensure that testing plans are evaluated at every phase of system implementation
Garantir que os planos de teste são avaliados em cada fase da implementação do sistema
Ensure that front-line staff (users) are involved in the evaluation of information systems
Garantir que os funcionários (usuários) estão envolvidos na avaliação dos sistemas de
informação
Collaborate with interprofessional team to evaluate information systems
Colaborar com um time interprofissional para avaliar os sistemas de informação
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APÊNDICE 3
Tradução realizada pelo tradutor (T2)

COMPUTER SKILLS
HABILIDADES COMPUTACIONAIS
Rate your use of BASIC SOFTWARE APPLICATIONS:
Classifique seu uso de softwares básicos:
Word processing software
Software processador de texto

Spreadsheet software (e.g.. Excel)
Software de planilhas (ex.: Excel)

Presentation software (e.g. PowerPoint)
Software de apresentações (ex.: PowerPoint)

Internet browsers
Navegadores de Internet

Internet-based survey tools.
Ferramentas de busca on-line
Rate your use of ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS for:
Classifique seu uso de SOFTWARES AVANÇADOS para:

Forecasting
Prognóstico

Budgeting
Orçamento

Human resources
Recursos humanos
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Quality assurance
Garantia de qualidade

Staffing/Determining patient acuity
Provimento de pessoal/determinação de carga de trabalho por paciente

Statistical analysis
Análise estatística

Synthesizing the whole patient picture from a multidisciplinary perspective
Sintetização do quadro geral de um paciente a partir de uma perspectiva multidisciplinar

Planning and making decisions
Planejamento e tomada de decisões

Rate your use of ELECTRONIC COMMUNICATIONS for:
Avalie seu uso de COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA para:

Composing e-mails
Composição de e-mails

Sending confidential documents
Envio de documentos confidenciais

Participating in group communication (e.g. discussion forums)
Participação em grupos de comunicação (ex.: fóruns de discussão)

Rate your ability to ACCESS DATA/ INFORMATION by:
Avalie sua habilidade para ACESSAR DADOS/INFORMAÇÕES via:

Navigating systems (e.g., file servers, Internet)
Navegação de sistemas (ex.: servidores de armazenamento de arquivos, Internet)
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Searching information retrieval systems
Busca em sistema de resgate de informação

Distance-learning (e.g. web casts, on-line courses)
Aprendizagem à distância (e.g. web castas, cursos online)

Rate your use of computers related to PATIENTS for
Avalie seu uso de computadores relacionado a PACIENTES para

Documenting patient assessments
Documentação de avaliação de pacientes

Creating care plans
Criação de plano de assistência

Documenting nursing interventions
Documentação de intervenções de enfermagem

Documenting outcomes of care
Documentação de resultados de tratamento

Monitoring trends in patient outcomes
Monitoramento de tendências em resultados de pacientes

Supporting patient education
Apoio à educação do paciente

INFORMATICS KNOWLEDGE
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

Rate your knowledge of MANAGEMENT CONCEPTS to information systems for:
Avalie seu conhecimento de CONCEITOS DE GERENCIAMENTO em sistemas de
informação para:
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Planning for effective management of systems Implementation
Planejamento para gerenciamento efetivo de implementação de sistemas
Planning for avoidance of potential negative impacts
Planejamento para prevenção de impactos negativos em potencial
Allocating sufficient financial resources
Alocação de recursos financeiros suficientes
Ensuring inclusion of nursing information within systems
Garantia de inclusão de informação de enfermagem dentro do sistema
Communicating a vision about the benefits
Comunicação uma visão sobre os benefícios
Anticipating changes in economic and business processes
Antecipação de mudanças em processos econômicos e de negócios
Leading analysis of interdisciplinary/ interprofessional workflow processes
Liderança de análise interdisciplinar/interprofissional de processos de fluxo de trabalho
Revising patient care processes and systems based on results of workflow analysis
Revisão de procedimentos de cuidado ao paciente e de sistema baseados nos resultados
da análise de fluxo de trabalho
Making top level decisions which impact clinical IS implementation, use, and
maintenance Tomada de decisões de alto nível que têm impacto sobre a implementação
de SI, seu uso e sua manutenção
Planning for role changes resulting from implementing
Planejamento de mudanças de papel como resultado de implementação

Rate your knowledge of DATA ISSUES related to:
Avalie seu conhecimento de QUESTÕES DE DADOS relacionados a:

Health care data standards
Padrões de dados de assistência médica

Importance of integrating nursing data elements in systems
Importância de integração de dados de enfermagem em sistemas

Importance of integrating standardized nursing languages in Systems
Importância de integração de uma linguagem de enfermagem padronizada em sistemas
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Data quality issues
Questões de qualidade de dados

Data reporting issues
Questões de repasse de dados

Rate your knowledge of INFORMATION SYSTEMS (IS) CONCEPTS related to:
Avalie seu conhecimento sobre CONCEITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
(SI) relacionados a(o):

Value of clinicians' involvement in at all appropriate phases

Valor do envolvimento de clínicos em todas as fases apropriadas

Strengths and limitations of applications related to software programming language or
design

Pontos fortes e limitações de aplicações relacionadas à linguagem de programação ou
design

Strengths and limitations of applications related to hardware/Networks

Pontos fortes e limitações de aplicações relacionadas à hardware/redes

Technological trends, issues and new developments as they apply to nursing

Tendências em tecnologia, bem como temas e novos desenvolvimentos aplicáveis à
enfermagem
“Work arounds” and the consequences of these Human - computer interface interactions

Soluções alternativas e as consequências dessas interações de interface humanocomputador
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Ergonomics of work station, bed side

Ergonomia de estações de trabalho em cabeceiras

Ergonomics of adjunct Technologies
Ergonomia de tecnologias adjuntas

Ergonomics of portable technology

Ergonomia de tecnologia portátil

Application of IS technologies to clinical practice

Aplicação de tecnologias de IS à prática clínica

Application of IS technologies to administration

Aplicação de tecnologias IS à administração

Application of IS technologies to clinical research situations
Aplicação de tecnologias IS a situações de pesquisa clínica

Rate your knowledge of STAFF EDUCATION needs related to:
Avalie seu conhecimento de NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DE EQUIPE
relacionadas a:

Levels of informatics knowledge required by staff in diverse Roles
Niveis de conhecimento de informática exigido pelo staff em funções diversas

Methods for education (e.g. simulations, tutorials, mentoring)
Métodos para formação (ex.: simulações, tutoriais, precepção)
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Rate your knowledge of CLINICAL RESEARCH issues related to:
Avalie seu conhecimento de questõese de PESQUISA CLÍNICA relacionadas a:

Evaluation of the quality of internet resources
Avaliação da qualidade de recursos on-line

Methods for evaluation of IS implementation and use
Métodos para avaliação de implementação e uso do SI

Reuse of patient/ administrative data for research
Reuso de dados administrativos ou de pacientes para pesquisa

Application of informatics research for practice
Aplicação de pesquisa informática para a prática profissional

Rate your knowledge of ETHICAL/ LEGAL CONCEPTS related to: Avalie seu
conhecimento sobre conceitos éticos e legais relacionado a:

Patients' rights as pertaining to computerized information Management
Direitos dos pacientes em termos de gerenciamento de informação computadorizada

Principles of data integrity
Princípios de integridade de dados

Ethical principles for collection, maintenance, use, and dissemination of data and
information Princípios éticos para coleção, manutenção, uso e disseminação de dados e
informação

Application of HIPAA to information systems
Aplicação de HIPAA para sistemas de informação

Compliance with IRB for research with data from information Systems
Concordância com IRB para pesquisa com dados de sistemas de informação
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Policies and procedures consistent with regulatory and accrediting requirements for IS
Políticas e procedimentos consistentes com a requisitos regulatórios e credenciadores
para SI

Intellectual property, copyright, and fair use of copyrighted material
Propriedade intelectual, copyright e uso ético de material com direitos autorais
INFORMATICS SKILLS
HABILIDADES EM INFORMÁTICA
REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION skills – Rate your ability to:
REQUISITOS/habilidades de SELEÇÃO DE SISTEMA – Avalie sua habilidade
para:

Develop the project scope, objectives, and resources for each proposed application,
system, or enhancement
Desenvolver o escopo do projeto, objetivos e recursos para cada aplicação proposta,
sistema ou aperfeiçoamento.

Include patient care processes and nursing administrative functions in system
requirements Incluir processos de cuidado de pacientes e funções administrativas de
enfermagem em requerimentos do sistema

Involve front-line staff in the development of system selection
Envolver equipe da linha de frente no desenvolvimento da seleção de sistema

Specify system requirements based on the needs of the organization
Especificar requerimentos de sistema baseado nas necessidades da organização

Collaborate with interprofessional team in system selection Process
Colaborar com equipe interprofissional no processo de seleção do sistema

Evaluate information systems in practice settings
Avaliar sistemas de informação em contextos de prática
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Involve front-line staff in the development of system Requirements
Envolver equipe da linha de frente no desenvolvimento de requisitos do sistema

Advocate for the development (or purchase) and use of integrated, cost-effective health
information systems within the organization
Advocar pelo desenvolvimento (ou compra) e uso de um sistema de informação de saúde
de bom custo-benefício dentro da organização

Advocate that new applications meet standards for Interoperability
Advocar que novas aplicações contemplam os padrões por interoperabilidade
FINANCIAL skills - Rate your ability to: habilidades FINANCEIRAS – Avalie sua
habilidade para:

Determine priorities for new requirements within budget constraints and organizational
priorities
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das limitações de orçamento e
prioridades organizacionais

Already addressed in information systems selection section
Já abordado em seção de seleção de informação de sistemas

Identify alternatives for funding information systems
Identificar alternativas para financiar sistemas de informação

Determine the costs and benefits of computer technology used in practice, education
administration, and/or research
Determinar os custos e benefícios de tecnologia de computador posta em prática,
administração de educação e/ou pesquisa

Articulate financial and staffing implications of ongoing updates to information systems
Articular implicações de equipe e de finanças sobre atualizações vigentes para sistemas
de informação
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Monitor actual compared with budgeted costs for implementing nursing-related
information systems
Monitorar custos atuais comparados com custos orçados para se implementar sistema de
informação de enfermagem

Collaborate with interprofessional team around financial Issues
Colaborar com equipe interprofissional com relação a questões financeiras

IMPLEMENTATION/MANAGEMENT skills - Rate your ability to:
Habilidades de IMPLEMENTAÇÃO/GERENCIAMENTO – Avalie sua habilidade
para:

Ensure implementation of systems are consistent with the vision, mission, strategic plans,
and tactical plans
Garantir a implementação de sistema que sejam consistentes com a visão, missão,
planejamento estratégico e tático

Use project management concepts in the implementation of IS
Usar conceitos de gerenciamento de projeto na implementação da IS

Manage the impact of change due to IS implementation
Gerenciar o impacto de mudança por conta da implementação da IS

Ensure front-line staff are involved in appropriate aspects of design, implementation, and
testing related to their practice
Garantir que a equipe de linha de frente esteja envolvida em aspectos adequados de
design, implementação e teste relacionados às suas práticas

Improve the use of informatics within nursing practice
Melhorar o uso de informática dentro da prática de enfermagem

Collaborate with interprofessional team to manage information systems
Colaborar com equipe interprofissional para gerenciar sistemas de informação
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LEGAL/ ETHICAL skills - Rate your ability to implement policies & procedures
related to:
Habilidades LEGAIS/ÉTICAS – Avalie sua habilidade para implementar políticas
e procedimentos relacionados a:

Access to system information
Acesso ao sistema de informação

Use of data (obtaining, storing, and disseminating text, data, images, or sounds)
Uso de dados (obtenção, armazenamento e disseminação de texto, dados, imagens ou
sons)
Access to personal health information (PHI – HIPAA-language)
Acesso a informações pessoais de saúde (linguagem PHI – HIPAA)

ANALYSIS/ EVALUATION skills - Rate your ability to:
ANÁLISE/AVALIAÇÃO de habilidades – avalie sua habilidade para:

Monitor information system use consistent with organizational policies, external
licensing, accreditation, and regulatory agency requirements
Monitorar o uso do sistema de informação consistente com políticas organizacionais,
licenciamento externo, acreditação e requerimentos de agência regulatória

Ensure that testing plans are evaluated at every phase of system implementation
Garantir que os planos de teste sejam avaliados em todas as fases da implementação do
sistema

Ensure that front-line staff (users) are involved in the evaluation of information systems
Garantir que a equipe de linha de frente (usuários) estejam envolvidos na avaliação dos
sistemas de informação

Collaborate with interprofessional team to evaluate information systems
Colaborar com equipe interprofissional para avaliar sistemas de informação
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APÊNDICE 4
Termo de Consentimento Livre Esclarecido da Tradução –Tradutores
Convidamos vossa senhoria a participar do projeto de pesquisa intitulado
“Competências em informática requeridas de enfermeiros líderes e/ou gerentes no
Brasil”, sob responsabilidade da pesquisadora Profa. Drª Eliana Ofelia Llapa Rodriguez,
como parte das atividades do Programa de Pós-graduação em enfermagem da
Universidade Federal de Sergipe. O objetivo do presente trabalho é identificar e validar
uma lista de competências em informática requeridas de enfermeiros líderes e / gerentes
no Brasil.
Informamos que sua participação é voluntária e se dará de forma indireta, por meio
da tradução da lista de competências do idioma inglês para o português. Os riscos
inerentes a sua participação são mínimos visto que se trata de tradução de uma lista. Ainda
salientamos que sua identidade será mantida no sigilo e anonimato, bem como qualquer
informação que possa identificá-lo(a). Os resultados desta fase da pesquisa serão
analisados e utilizados para continuar o processo de validação, da lista em menção.
Caso o (a) senhor (a) aceite participar da pesquisa receberá a lista na versão
original para tradução do idioma inglês para o português, bem como as instruções para
tradução de acordo o protocolo deste estudo. Ainda, informamos que posterior a esta
tradução teremos uma reunião para elaboração da síntese nesta fase.
Se após seu consentimento desistir de continuar participando da pesquisa, o senhor
(a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase, independente
do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O Sr (a) não terá nenhuma despesa e será
remunerado, segundo orçamento prefixado e com consentimento de ambas as partes, bem
como tem o direito de receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa.
As informações utilizadas neste estudo possuirão a única finalidade de analisar os
dados para posterior divulgação dos resultados junto à comunidade científica.
Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a
pesquisadora responsável Eliana Ofélia Llapa Rodriguez e Fernanda Carneiro Melo na
secretaria do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Sergipe: Centro de Ciências Biológica e da Saúde- Campus de São Cristovão, localizado
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na Av. Marechal Rondon s/n - Rosa Elze- São Cristóvão - Sergipe CEP: 49100-000.
Telefone: 79 2105-6399. Email: elianaofelia@gmail.com/ nandajpba@yahoo.com.br

________________________________
Pesquisadora Responsável

Eu,

________________________________________declaro

que

após

ter

sido

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e entendido o que me foi explicado,
consinto em participar da pesquisa. Este documento é emitido em duas vias que serão
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.
Aracaju - SE. ___/___/___.

________________________________
Assinatura do(a) participante
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APÊNDICE 5

Síntese da tradução (T12)
COMPUTER SKILLS
USO DO COMPUTADOR

Rate your use of BASIC SOFTWARE APPLICATIONS Avalie seu uso de
APLICATIVOS BÁSICOS:

Word processing software
Programa de processamento de texto Word

Spreadsheet software (e.g.. Excel)
Programa de planilha de cálculo (e.g. Excel)

Presentation software (e.g. PowerPoint)
Programa de apresentação de slides (e.g. PowerPoint)

Internet browsers
Navegadores de internet

Internet-based survey tools.
Ferramentas de pesquisa da internet

Rate your use of ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS for:
Avalie seu uso de APLICATIVOS AVANÇADOS para:

Forecasting
Previsões

Budgeting
Orçamentos
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Human resources
Recursos Humanos

Quality assurance
Controle de qualidade

Staffing/Determining patient acuity
Dimensionar o quadro de profissionais por paciente

Statistical analysis
Análises estatísticas

Synthesizing the whole patient picture from a multidisciplinary perspective
Sintetização do quadro completo do paciente sob uma perspectiva multidisciplinar

Planning and making decisions
Planejamento e tomada de decisões

Rate your use of ELECTRONIC COMMUNICATIONS for:
Avalie seu uso de COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA para:

Composing e-mails
Escrever e-mails

Sending confidential documents
Enviar documentos confidenciais

Participating in group communication (e.g. discussion forums)
Participar de comunicações em grupo (e.g. fóruns de discussão)

Rate your ability to ACCESS DATA/ INFORMATION by
Avalie sua habilidade para ACESSAR DADOS/INFORMAÇÃO através de:
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Navigating systems (e.g., file servers, Internet)
Sistemas de navegação (e.g. Servidores de arquivos, Internet)

Searching information retrieval systems
Sistemas de recuperação de informação

Distance-learning (e.g. web casts, on-line courses)
Ensino à distância (e.g. webcast, cursos online)

Rate your use of computers related to PATIENTS for:
Avalie seu uso do computador relacionado à PACIENTES para:

Documenting patient assessments
Documentar Avaliações do paciente

Creating care plans
Criar plano de cuidados

Documenting nursing interventions
Documentar intervenções de enfermagem

Monitoring trends in patient outcomes
Monitorar os resultados dos cuidados prestados

Supporting patient education
Dar suporte à educação do paciente
INFORMATICS KNOWLEDGE
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA

Rate your knowledge of MANAGEMENT CONCEPTS to information systems for:
Avalie seu conhecimento acerca dos CONCEITOS DE GERENCIAMENTO de
sistemas de informação para:

Planning for effective management of systems Implementation
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Planejamento de gerenciamento eficaz de implementação de sistemas

Planning for avoidance of potential negative impacts
Planejamento para prevenção de potenciais impactos negativos

Allocating sufficient financial resources
Alocar recursos financeiros suficiente

Ensuring inclusion of nursing information within systems
Garantir a inclusão de informações de enfermagem no sistema

Communicating a vision about the benefits
Comunicar uma visão sobre os benefícios

Anticipating changes in economic and business processes
Antecipar mudanças nos processos econômicos e de negociação

Leading analysis of interdisciplinary/ interprofessional workflow processes
Conduzir análise interdisciplinar/ multiprofissional no andamento do trabalho

Revising patient care processes and systems based on results of workflow analysis
Revisar processos de cuidado do paciente e sistemas baseados nos resultados de analises
do fluxo do trabalho

Making top level decisions which impact clinical IS implementation, use, and
maintenance
Tomar decisões gerenciais que impacto clinico na implementação, no uso e na
manutenção do SI

Planning for role changes resulting from implementing Systems
Planejar mudanças de papel como resultado da implementação
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Rate your knowledge of DATA ISSUES related to:
Avalie seu conhecimento de GERAÇÃO DE DADOS relacionados à:

Health care data standards
Padrões de dados de assistência á saúde

Importance of integrating nursing data elements in systems
Importância em integrar dados da enfermagem no sistema

Importance of integrating standardized nursing languages in Systems
Importância em integrar uma linguagem padronizada da enfermagem no sistema

Data quality issues
Geração de qualidade de dados

Data reporting issues
Geração de relatório de dados

Rate your knowledge of INFORMATION SYSTEMS (IS)CONCEPTS related to:
Avalie seu conhecimento sobre CONCEITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
(SI) relacionados a:

Value of clinicians' involvement in at all appropriate phases
Valorização do envolvimento da equipe de saúde em todas as fases apropriadas

Strengths and limitations of applications related to software programming language or
design Vantagens e limitações de aplicativos relacionados à linguagem ou design do
programa

Strengths and limitations of applications related to hardware/Networks
Vantagens e limitações de aplicativos relacionados a equipamento/ redes
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Technological trends, issues and new developments as they apply to nursing
Tendência, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos que se aplicam à
enfermagem
Work arounds” and the consequences of these Human - computer interface interactions
Alternativas e conseqüências dessas interações na relação computador- seres humanos

Ergonomics of work station, bed side
Ergonomia do posto de trabalho, leito

Ergonomics of adjunct Technologies
Ergonomia de tecnologias adjuntas

Ergonomics of portable technology
Ergonomia de tecnologia portátil

Application of IS technologies to clinical practice
Aplicação de tecnologias de SI na prática clínica

Application of IS technologies to administration
Aplicação de tecnologias de SI na administração

Application of IS technologies to clinical research situations
Aplicação de tecnologias de SI em situações de pesquisa clínica

Rate your knowledge of STAFF EDUCATION needs related to:
Avalie

seu

conhecimento

das

necessidades

de

TREINAMENTO

DOS

FUNCIONÁRIOS em relação à:

Levels of informatics knowledge required by staff in diverse Roles
Níveis de conhecimento de informática solicitado pela gerência nas funções diversas

Methods for education (e.g. simulations, tutorials, mentoring)
Métodos para treinamento (e.g. simulações, tutoriais, orientações)
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Rate your knowledge of CLINICAL RESEARCH issues related to:
Avalie seu conhecimento sobre questões de PESQUISA CLÍNICA relacionado à:

Evaluation of the quality of internet resources
Avaliação da qualidade dos recursos da internet

Methods for evaluation of IS implementation and use
Métodos para avaliação da implementação e uso do SI

Reuse of patient/ administrative data for research
Reuso de dados dos pacientes ou administrativos para pesquisa

Application of informatics research for practice
Aplicação da pesquisa de informática na pratica profissional

Rate your knowledge of ETHICAL/ LEGAL CONCEPTS related to:
Avalie seu conhecimento sobre CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS relacionados a:

Patients' rights as pertaining to computerized information Management
Direitos dos pacientes em relação à gestão da informação computadorizada

Principles of data integrity
Princípios de integridade de dados

Ethical principles for collection, maintenance, use, and dissemination of data and
information Princípios éticos para coleta, manutenção, uso e disseminação de dados e
informação

Application of HIPAA to information systems
Aplicação da HIPAA nos sistemas de informação

Compliance with IRB for research with data from information Systems
Conformidade com CRI para pesquisa com dados de Sistemas de Informação
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Policies and procedures consistent with regulatory and accrediting requirements for IS
Políticas e procedimentos consistentes com a regulamentação e certificação exigidas para
o SI

Intellectual property, copyright, and fair use of copyrighted Material
Propriedade intelectual, direitos autorais e uso ético de material autoral

INFORMATICS SKILLS
HABILIDADES INFORMÁTICAS

REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION skills - Rateyour ability to
Habilidades REQUERIMENTOS/ SELEÇÃO DE SISTEMAS- Avalie sua
habilidade para:

Develop the project scope, objectives, and resources for each proposed application,
system, or enhancement
Desenvolver o escopo, os objetivos e recursos do projeto para cada aplicativo, sistema ou
melhoria proposta

Include patient care processes and nursing administrative functions in system
requirements Incluir processos do cuidado aos pacientes e funções administrativas da
enfermagem nos requisitos do sistema

Involve front-line staff in the development of system selection
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de seleção do sistema

Specify system requirements based on the needs of the Organization
Especificar os requisitos do sistema baseado nas necessidades da organização

Collaborate with interprofessional team in system selection Process
Colaborar com a equipe multiprofissional no processo de seleção do sistema

Evaluate information systems in practice settings
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Avaliar o sistema de informação na prática

Involve front-line staff in the development of system Requirements
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requesitos do sistema

Advocate for the development (or purchase) and use of integrated, cost-effective health
information systems within the organization
Pleitear o desenvolvimento (ou compra) e do uso integrado, econômico de sistemas de
informação em saúde na organização

Advocate that new applications meet standards for Interoperability
Pleitear novos aplicativos que atendam requisitos para interoperabilidade

Habilidades FINANCEIRAS- Avalie suas habilidades para:

Determine priorities for new requirements within budget constraints and organizational
priorities
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das restrições orçamentárias e
prioridades organizacionais

Already addressed in information systems selection section
Já mencionado na seção de seleções de sistemas de informação

Identify alternatives for funding information systems
Identificar alternativas para financiamento de sistemas de informações

Determine the costs and benefits of computer technology used in practice, education,
administration, and/or research
Determinar os custos e benefícios da tecnologia computacional usada na prática, no
treinamento, na administração e/ou pesquisa

Articulate financial and staffing implications of ongoing updates to information systems
Articular implicações financeiras e de pessoal relativas as atualizações realizadas nos
sistemas de informação
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Monitor actual compared with budgeted costs for implementing nursing-related
information systems
Monitorar os custo reais/efetivos em relação ao orçado para implementar sistemas de
informação relacionados a enfermagem

Collaborate with interprofessional team around financial Issues
Colaborar com a equipe multiprofissional sobre questões financeiras

IMPLEMENTATION/MANAGEMENT skills - Rate your ability to:
Habilidades em IMPLEMENTAÇÃO/GERECIAMENTO- Avalie sua habilidade
para:

Ensure implementation of systems are consistent with the vision, mission, strategic plans,
and tactical plans
Garantir que a implementação de sistemas é compatível com a visão, missão, planos
estratégico e planos táticos
Use project management concepts in the implementation of IS
Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implementação de SI

Manage the impact of change due to IS implementation
Controlar o impacto de mudança devida à implementação de SI

Ensure front-line staff are involved in appropriate aspects of design, implementation, and
testing related to their practice
Garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no design, implementação e teste de
aplicativo e/ou sistema relacionados às suas praticas

Improve the use of informatics within nursing practice
Melhorar o uso de informática na prática da enfermagem

Collaborate with interprofessional team to manage information systems
Colaborar com a equipe multiprofissional para gerenciar os sistemas de informação
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LEGAL/ ETHICAL skills - Rate your ability to implement policies & procedures
related to: Habilidades LEGAIS/ÉTICAS- Avalie sua habilidade em implementar
políticas e procedimentos relacionados à:

Access to system information
Acesso ao sistema de informação

Use of data (obtaining, storing, and disseminating text, data, images, or sounds)
Uso de dados (obtenção, armazenamento e divulgação de texto, dados, imagens ou sons)
Access to personal health information (PHI – HIPAA language)
Acesso a dados pessoais de saúde (PHI - HIPAA- linguagem)

ANALYSIS/ EVALUATION skills - Rate your ability to:
Habilidade em ANALISE/AVALIAÇÃO- Avalie sua habilidade para:

Monitor information system use consistent with organizational policies, external
licensing, accreditation, and regulatory agency requirements
Monitorar o uso do sistema de informação de acordo com políticas organizacionais,
licenciamento externo, credenciamento e exigência dos órgãos reguladores

Ensure that testing plans are evaluated at every phase of system implementation
Garantir que os planos de teste são avaliados em cada fase da implementação do sistema

Ensure that front-line staff (users) are involved in the evaluation of information systems
Garantir que a equipe assistencial (usuários) estejam envolvidos na avaliação dos
sistemas de informação

Collaborate with interprofessional team to evaluate information systems
Colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar os sistemas de informação
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APÊNDICE 6
RETROTRADUÇÃO (R1)
Computer Skills
Assess your skills in BASIC APPLICATIONS

Text processing program Word
Calculus spreadsheet program (e.g. Excel)
Slide presentation program (e.g. Power Point)
Internet browsers
Internet search tools

Assess your skills in ADVANCED APPLICATIONS for:
Forecasting
Budgets
Human Resources
Quality control
Scaling out staff set per patient
Statistical analysis
Synthesizing the complete condition of the patient using a multidisciplinary
approach Planning and taking decisions

Assess your skills in ELECTRONIC COMMUNICATION for:
Writing e-mails
Sending classified documents
Taking part in group communication (e.g. discussion forums)

Assess your skills in ACCESSING DATA/INFORMATION through:
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Browsing systems (e.g.archive servers, internet)
Information recovery systems
Distance learning (e.g.webcast, online courses)
Assess your computer usage when it comes to PATIENTS to:
Document patient evaluations
Develop a care plan
Document nursing interventions
Monitoring the results of the care giving
Assisting the patient’s education

Computer knowledge

Assess your knowledge of MANAGING CONCEPTS in information systems for:
Effective system implementation management planning
Planning for prevention of potential negative impacts
Allocating enough financial resources
Guaranteeing the inclusion of nursing information in the system
Communicating a view of the benefits
Anticipating changes in the economic and negotiation processes
Conducting interdisciplinary/ multi professional analysis of the development of the
activity
Reviewing care processes of the patient and systems based on work flow analysis
results
Taking management decisions that have clinical impact in its implementation and in the
usage and maintenance of the information system
Planning role changes as a result of the implementation
Assess your knowledge of DATA GENERATION related to:
Health assistance data pattern
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The importance of integrating data from nursing to the system
Importance of integrating a standardized nursing language to the system
Data quality generation
Data report generation

Assess your knowledge about INFORMATION SYSTEM CONCEPTS related to:
Heath group involvement appreciation in all proper phases
Advantages and limitations of applications related to the language and design of the
program
Advantages and limitations of applications related to tools and networks
Trends, questions and new technological developments applicable to nursing
Alternative solutions and consequences of such interactions in the relation computer human being
Ergonomics at the workplace, bed
Assistant technology ergonomics
Portable technology ergonomics
Application of IS technologies in the clinical practice
Application of IS technologies in management
Application of IS technologies in clinical research situations

Assess your knowledge of the need for STAFF TRAINING related to
Levels of computer knowledge required by the management in various kinds of
functions
Method for training (e.g. simulations, tutorials, orientations)

Assess your knowledge of questions in CLINICAL RESEARCH related to:
Evaluating the quality of internet resources
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Methods for evaluating the implementation and usage of IS
Reuse of patient or administrative data for researching
Application of computing research in professional practice

Assess your knowledge of ETHICAL AND LEGAL CONCEPTS related to:
Patient’s rights related to computer information management
Data integrity principles
Ethical principles for collection, maintenance, usage and dissemination of data and
information
Application of HIPAA in the information systems
Conformity to the CRI for researching with data from the information system
Policies and consistent procedures considering regulation and certification
Intelectual property, copyright and ethical usage of copyrighted material

COMPUTER SKILLS

Abilities REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION Assess your skills in:
Developing scope, goals and project resources for each app, system or proposed
improvement
Including care processes to the patients and nursing management functions in the
system requirements
Involving an assistant group in the development of system selection
Specifying the system requirements based on organizational needs
Collaborating in a multi-professional team in the system selection process
Assessing the information system in practice
Involving the assistance team in the development of the system requirements
Pleading the development (or purchase) and the integrated economic usage of
information systems in health at the organization
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Pleading new apps that meet the requirements for interoperability

FINANCE abilities - Evaluate your skills in:
Determining priorities for new requirements under budget restrictions and
organizational priorities
Already mentioned on the information system selection section
Identifying alternatives for financing the information systems
Determining the costs and benefits of computer technology used in practice in training,
management or research.
Articulating staff and finance implications relative to the updating made in the
information systems
Monitoring real/effective costs relative to the budgeted to implement information
systems related to nursing
Collaborating with the multi-professional team on finance issues

Ability in IMPLEMENTATION/ MANAGEMENT - Assess your skills in:
Ensuring he implementation of the systems is compatible with the view, mission and
tactic and strategic plans
Using project management concepts in the implementation of IS
Controlling the impact of change due to the implementation of IS
Ensuring he assistance team is involved in the design, implementation and test of the
app and/or system related to its practices
Improving the usage of computing in the nursing practice
Collaborating with the multi-professional team to manage the information systems

LEGAL/ETHICAL abilities - Assess your skills in implementing policies and
procedures elated to:
Access to the information systems
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Data usage (obtainment, storage and disclosure of text, data, image or sounds)
Access to health private data (PHI - HIPAA - language)

Ability in ANALYSIS/ EVALUATION - Assess your skills in:
Monitoring the usage of information system according to organization policies external
licensing, accreditation and regulating organs requirements
Ensuring the test plans are evaluated in each stage of the system implementation
Ensuring the assistance team (users) are involved in the evaluation of the information
systems
Collaborating with the multi-professional team to evaluate the information systems
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APÊNDICE 7

RETROTRADUÇÃO (R2)
USING A COMPUTER

Evaluate your use of BASIC PROGRAMS:

Word processing program (e.g. Word)
Spreadsheet program (e.g. Excel)
Slideshow Program (e.g. PowerPoint)
Internet Navigators
Internet searching tools
Evaluate your use of ADVANCED APPLICATIONS for:

Forecasts
Budgets
Human Resources
Quality Control
Adjust the staff according to the patient
Statistical Analysis
Synthesis of patients’ clinical picture under a multi-disciplinary perspective
Planning and decision making
Evaluate your use of ELECTRONIC COMMUNICATIO for:

Writing e-mails
Sending confidential documents
Participating in group communication (e.g. discussion forums)
Evaluate your use of ACCESSING DATA/INFORMATION throught:

Navigating Systems (e.g. . . Archive providers, Internet)
Searching information retrieval systems
Distance learning (e.g. webcast, online courses)
Evaluate your computer usage when it comes to PATIENTS to:

Documenting patient evaluations
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Creating care plans
Documenting nursing interventions
Monitoring the results of care given
Giving educational support to the patient

Computing knowledge

Evaluate your knowledge of MANAGING CONCEPTS in information systems for:
Planning the efficient management of system implementation
Planning for the prevention of potential negative impacts
Allocating sufficient financial resources
Guaranteeing the inclusion of nursing information into the system
Communicating a point of view about the benefits
Anticipating changes in the economic and business processes
Conducting interdisciplinary/multi-professional analysis into the work process
Revising the processes of patient care and systems based on the results of the analysis
into the work-flow
Managerial decision making pertinent to clinical implementation, in the use and
maintenance of IS
Planning changes in roles as a result of implementation

Evaluate your knowledge of DATA GENERATION related to:

Setting standards in health assistance data
Importance of integrating nursing data into the system
Importance of integrating a standardized nursing language into the system
Generation of quality data
Generation of data reports
Evaluate your knowledge about INFORMATION SYSTEM CONCEPTS related
to:
Giving importance to the involvement of the team at all appropriate stages
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Advantages and Limitations of applications related to language or the design of the
program
Advantages and limitation of applications related to equipment/networks
Tendencies, questions and new technological developments applied in nursing
Alternative Solutions and the consequences of this interaction in the human-computer
relations
Ergonomics in the work station, bedside
Ergonomics of auxiliary technologies
Ergonomics of portable technology
The application of IS technology in clinical practice
The application of IS technology in administration
The application of IS technology in situations of clinical research

Evaluate your knowledge of the need for STAFF TRAINING related to

Levels of IT knowledge required in the management of diverse functions
Training methods (e.g. simulations, tutorials, orientations)
Evaluate your knowledge of questions in CLINICAL RESEARCH related to:

Quality evaluations of internet resources
Methods for the evaluation of the implementation and use of IS
The re-use of patients’ or administrators’ data for research
The application of research into IT in professional practice
Evaluate your knowledge of ETHICAL AND LEGAL CONCEPTS related to:

The rights of patients in relation to the management of computerized information
The principals of integrity of data
Ethical principles for the collection, maintenance, use and dissemination of data and
information
The application of HIPAA in the information systems
Conforming to CRI for research with data in the Information Systems
Policies and procedures consistent with the regulation and certification demanded for IS
Intellectual property, authorial rights and the ethical used of authorized material
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COMPUTING SKILLS

Skill REQUIREMENTS/ SYSTEM SELECTION Evaluate your skills on:

Develop the scope, the objectives and resources of the project for each application,
system or improvement proposed
Including patient care processes in the development of system requirements
Involving the assistance team in the development of the selection of system
Specifying the requirements of the system based on the necessity of organization
Collaborating with the multi-professional team in the selection process of the system
Evaluating the information system in practice
Involving the assistance team in the development of system requirements
Pushing for the development (or purchase) and the integrated and economical use of
information systems in health and in the organization
Pushing for new applications that attend requirements for interoperability

FINANCE abilities - Evaluate your skills on:
Determining priorities for new requirements within budget restrictions and
organizational priorities
Already mentioned on the information system selection section
Identifying alternatives for the funding of information systems
Determining the costs and benefits of computational technology use in practice, in
training, and in administration and/or research
Articulating financial and personal implications relative to the updates performed in the
information systems
Monitoring the real/effective costs in relation to the budget for the implementation of
information systems related to nursing
Collaborating with the multi-professional team about financial issues

Skill in IMPLEMENTATION/ MANAGEMENT - Evaluate your skills on:
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Guaranteeing that the implementation of systems is compatible with the vision, mission,
strategic plans and tactical plans
Using project management concepts in the implementation of IS
Controlling the impact of changes resulting from the implementation of IS
Guaranteeing that the assistance team is involved in the design, implementation and
testing of applications and/or systems related to its practices
Improve the use of IT in nursing practice
Collaborating with the multi-professional team to manage information systems

LEGAL/ETHICAL skill - Evaluate your skills on implementing policies and procedures
elated to:

Access to information systems
Data usage (obtaining, storing, and disclosure of texts, data, images or sounds)
Access to personal health data (PHI-HIPAA-language)

Skill in ANALYSIS/ EVALUATION - Evaluate your skills on:

Monitoring the use of information systems in accordance to organizational policies,
external licensing, accreditation and requirements of regulatory bodies
Guaranteeing that the test plans are evaluated at every stage of system implementation
Guaranteeing that the assistance (users) team are involved in the evaluation of
information systems
Collaborating with the multi-professional team to evaluate information systems
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APÊNDICE 8
Termo de Consentimento Livre Esclarecido da Tradução –Juízes
Convidamos vossa senhoria a participar do projeto de pesquisa intitulado
“Competências em informática requeridas de enfermeiros líderes e/ou gerentes no
Brasil”, sob responsabilidade da pesquisadora Profa. Drª Eliana Ofelia Llapa Rodriguez,
como parte das atividades de pesquisa realizadas no Programa de Pós-graduação em
enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. O objetivo do presente trabalho é
identificar e validar uma lista de competências em informática requeridas de enfermeiros
líderes/gerentes no Brasil.
Informamos que sua participação é voluntária e se dará de forma indireta, por meio
da avaliação da lista de competências quanto sua equivalência semântica, idiomática,
cultural e conceitual.
. Os riscos inerentes a sua participação são mínimos visto que se trata de avaliação
de uma lista. Ainda salientamos que sua identidade será mantida no sigilo e anonimato,
bem como qualquer informação que possa identificá-lo(a). Os resultados desta fase da
pesquisa serão analisados e utilizados para continuar o processo de validação da lista em
menção.
Caso o (a) senhor (a) aceite participar da pesquisa receberá um instrumento com
a versão original da lista e as versões traduzidas para avaliação.
Se após seu consentimento desistir de continuar participando da pesquisa, o senhor
(a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase, independente
do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O Sr (a) não terá nenhuma despesa e
também não será remunerado, bem como tem o direito de receber resposta a qualquer
pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros
relacionados à pesquisa. As informações utilizadas neste estudo possuirão a única
finalidade de analisar os dados para posterior divulgação dos resultados junto à
comunidade científica
Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a
pesquisadoras responsáveis Eliana Ofélia Llapa Rodriguez e Fernanda Carneiro Melo, na
secretaria do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Sergipe: Centro de Ciências Biológica e da Saúde- Campus de São Cristovão, localizado
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na Av. Marechal Rondon s/n - Rosa Elze- São Cristóvão - Sergipe CEP: 49100-000.
Telefone: 79 2105-6399. Email: elianaofelia@gmail.com./ nandajpba@yahoo.com.br

_______________________________
Pesquisadora Responsável

Eu,

________________________________________declaro

que

após

ter

sido

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e entendido o que me foi explicado,
consinto em participar da pesquisa. Este documento é emitido em duas vias que serão
assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.
Aracaju - SE. ___/___/___.

________________________________
Assinatura do participante
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APÊNDICE 9
Instruções para análise da tradução da Lista de Competências em
Informática para Enfermeiros Líderes/Gerentes
Considerando os objetivos da pesquisa, esta etapa tem por objetivo obter uma
versão final compreensível com a equivalência idiomática, semântica, experiencial e
conceitual e identificar se as palavras utilizadas nesta lista têm o mesmo significado ou
são redundantes, se os itens são compatíveis com o contexto brasileiro e se há necessidade
de acrescentar ou alterar itens nesta lista.
Com a finalidade de auxiliá-lo neste processo, encaminhamos em anexo os
seguintes documentos: lista original, tradução 1, tradução 2, síntese das traduções 1
e 2, retrotradução 1, retrotradução 2. Para avaliação das equivalências semântica,
idiomática, experiencial e conceitual considere as seguintes definições (BEATON et al,
2000)
Equivalência semântica: Avalia se houve manutenção do significado de cada
item, após a tradução para a língua da cultura alvo
Equivalência idiomática: Identifica se houve adaptação dos itens de difícil
tradução por uma expressão equivalente, sem mudar culturalmente o significado
do mesmo.
Equivalência Experiencial: Permitirá avaliar se a tradução utiliza termos
coerentes com a experiência vivida pela população. Caso identificada alguma
situação não equivalente ao contexto cultural brasileiro, o avaliador deve
evidenciar esta situação e fazer suas sugestões.
Equivalência conceitual: Avalia se o termo ou expressão da lista, mesmo que
traduzido adequadamente, ele avalia o mesmo aspecto em diferentes culturas.

A escala a seguir favorecerá seu julgamento:
Escala de Equivalência
1

Não equivalente

2

Impossível avaliar equivalência sem o item seja revisto

3

Equivalente, mas necessita de alterações menores

4

Absolutamente equivalente
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Caso optar pelas opções 1, 2 ou 3 solicitamos que emita suas sugestões no espaço
disponibilizado abaixo de cada item.
A lista a ser avaliada corresponde aos itens da versão original em inglês (destacado em
itálico), seguida da versão denominada “sínteses das traduções 1 e 2” em português
(destacada em negrito). As outras versões encaminhadas servirão para facilitar seu
julgamento (versões: tradução 1, tradução 2, retrotradução 1, retrotradução 2).

ITENS PARA AVALIAÇÃO

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Word processing software

Traduzida

Programa de processamento de texto
Word
1
2
3
4

Equivalências
Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Spreadsheet software (e.g. Excel)

Traduzida

Programa de planilha de cálculo (e.g.
Excel)
1
2
3
4

Equivalências
Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Presentation software (e.g. PowerPoint)

Traduzida

Programa de apresentação de slides
(e.g. PowerPoint)
1
2
3
4

Equivalências
Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Internet browsers

Traduzida

Navegadores de internet

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Internet-based survey tools.

Traduzida

Ferramentas de pesquisa da internet

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Forecasting

Traduzida

Previsões

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Budgeting

Traduzida

Orçamentos

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Human resources

Traduzida

Recursos Humanos

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Quality assurance

Traduzida

Controle de qualidade

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Staffing/Determining patient acuity

Traduzida

Controle de qualidade

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Statistical analysis

Traduzida

Análises estatísticas

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Synthesizing the whole patient picture
from a multidisciplinary perspective
Sintetização do quadro completo do
paciente
sob
uma
perspectiva
multidisciplinar
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Planning and making decisions

Traduzida

Planejamento e tomada de decisões

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Composing e-mails

Traduzida

Escrever e-mails

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Sending confidential documents

Traduzida

Enviar documentos confidenciais

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Participating in group communication
(e.g. discussion forums)
Participar de comunicações em grupo
(e.g. fóruns de discussão)
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Navigating systems (e.g., file servers,
Internet)
Sistemas de navegação (e.g. Servidores
de arquivos, Internet)
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Searching information retrieval systems

Traduzida

Sistemas de recuperação de informação

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Distance-learning (e.g. web casts, on-line
courses)
Ensino à distância (e.g. webcast, cursos
online)
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Documenting patient assessments

Traduzida

Documentar avaliações do paciente

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Creating care plans

Traduzida

Criar plano de cuidados

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

153

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Documenting nursing interventions

Traduzida

Documentar intervenções de
enfermagem
1
2
3

Equivalências

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Monitoring trends in patient outcomes

Traduzida

Documentar resultados dos cuidados
prestados
1
2
3
4

Equivalências
Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Supporting patient education

Traduzida

Dar suporte à educação do paciente

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Planning for effective management of
systems Implementation
Planejamento de gerenciamento eficaz
de implementação de sistemas
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Planning for avoidance of potential
negative impacts
Planejamento para prevenção de
potenciais impactos negativos
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Allocating sufficient financial resources

Traduzida

Alocar recursos financeiros suficiente

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Ensuring inclusion of nursing information
within systems
Garantir a inclusão de informações de
enfermagem no sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Communicating a vision about the benefits

Traduzida

Comunicar uma visão sobre os
benefícios
1
2
3

Equivalências

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

157

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Anticipating changes in economic and
business processes
Antecipar mudanças nos processos
econômicos e de negociação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Leading analysis of interdisciplinary/
interprofessional workflow processes
Conduzir
análise
interdisciplinar/
multiprofissional no andamento do
trabalho
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Revising patient care processes and
systems based on results of workflow
analysis
Revisar processos de cuidado do
paciente e sistemas baseados nos
resultados de analises do fluxo do
trabalho
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Making top level decisions which impact
clinical IS implementation, use, and
maintenance
Tomar decisões gerenciais que impacto
clinico na implementação, no uso e na
manutenção do SI
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

159

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Planning for role changes resulting from
implementing Systems
Planejar mudanças de papel como
resultado da implementação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Health care data standards

Traduzida

Padrões de dados de assistência á saúde

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Importance of integrating nursing data
elements in systems
Importância em integrar dados da
enfermagem no sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Importance of integrating standardized
nursing languages in Systems
Importância
em
integrar
uma
linguagem padronizada da enfermagem
no sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Data quality issues

Traduzida

Geração de qualidade de dados

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Data reporting issues

Traduzida

Geração de relatório de dados

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Value of clinicians' involvement in at all
appropriate phases
Valorização do envolvimento da equipe
de saúde em todas as fases apropriadas
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Strengths and limitations of applications
related to software programming language
or design
Vantagens e limitações de aplicativos
relacionados à linguagem ou design do
programa
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

163

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Strengths and limitations of applications
related to hardware/Networks
Vantagens e limitações de aplicativos
relacionados a equipamento/ redes
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Technological trends, issues and new
developments as they apply to nursing
Tendência,
questões
e
novos
desenvolvimentos tecnológicos que se
aplicam à enfermagem
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

164

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Work arounds” and the consequences of
these Human - computer interface
interactions
Alternativas e conseqüências dessas
interações na relação computador- seres
humanos
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Ergonomics of work station, bed side

Traduzida

Ergonomia do posto de trabalho, leito

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

165

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Ergonomics of adjunct Technologies

Traduzida

Ergonomia de tecnologias adjuntas

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Ergonomics of portable technology

Traduzida

Ergonomia de tecnologia portátil

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

166

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Application of IS technologies to clinical
practice
Aplicação de tecnologias de SI na prática
clínica
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Application of IS technologies to
administration
Aplicação de tecnologias de SI na
administração
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

167

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Application of IS technologies to clinical
research situations
Aplicação de tecnologias de SI em
situações de pesquisa clínica
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Levels of informatics knowledge required
by staff in diverse Roles
Níveis de conhecimento de informática
solicitado pela gerência nas funções
diversas
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

168

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Methods for education (e.g. simulations,
tutorials, mentoring)
Métodos
para treinamento (e.g.
simulações, tutoriais, orientações
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Evaluation of the quality of internet
resources
Avaliação da qualidade dos recursos da
internet
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

169

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Methods for evaluation of IS
implementation and use
Métodos para avaliação da
implementação e uso do SI
1
2
3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Reuse of patient/ administrative data for
research
Reuso de dados dos pacientes ou
administrativos para pesquisa
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Application of informatics research for
practice
Aplicação da pesquisa de informática na
pratica profissional
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Patients' rights as pertaining to
computerized information Management
Direitos dos pacientes em relação à
gestão da informação computadorizada
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

171

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Principles of data integrity

Traduzida

Princípios de integridade de dados

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Ethical
principles
for
collection,
maintenance, use, and dissemination of
data and information
Princípios
éticos
para
coleta,
manutenção, uso e disseminação de
dados e informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

172

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Application of HIPAA to information
systems
Aplicação da HIPAA nos sistemas de
informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
HIPPA: Política de Privacidade e Confidencialidade de Dados
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Compliance with IRB for research with
data from information Systems
Conformidade com CRI para pesquisa
com dados de Sistemas de Informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
IRB: Equivale a Comitê de Ética e Pesquisa
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Policies and procedures consistent with
regulatory and accrediting requirements
for IS
Políticas e procedimentos consistentes
com a regulamentação e certificação
exigidas para o SI
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Intellectual property, copyright, and fair
use of copyrighted Material
Propriedade
intelectual,
direitos
autorais e uso ético de material autoral
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Develop the project scope, objectives, and
resources for each proposed application,
system, or enhancement
Desenvolver o escopo, os objetivos e
recursos do projeto para cada aplicativo,
sistema ou melhoria proposta
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Include patient care processes and nursing
administrative functions in system
requirements
Incluir processos do cuidado aos
pacientes e funções administrativas da
enfermagem nos requisitos do sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Involve front-line staff in the development
of system selection
Envolver a equipe assistencial no
desenvolvimento de seleção do sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Specify system requirements based on the
needs of the Organization
Especificar os requisitos do sistema
baseado
nas
necessidades
da
organização
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Collaborate with interprofessional team in
system selection Process
Colaborar
com
a
equipe
multiprofissional no processo de seleção
do sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Evaluate information systems in practice
settings
Avaliar o sistema de informação na
prática
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

177

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Involve front-line staff in the development
of system Requirements
Envolver a equipe assistencial no
desenvolvimento de requesitos do
sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Advocate for the development (or
purchase) and use of integrated, costeffective health information systems within
the organization
Pleitear o desenvolvimento (ou compra)
e do uso integrado, econômico de
sistemas de informação em saúde na
organização
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

178

179

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Advocate that new applications meet
standards for Interoperability
Pleitear novos aplicativos que atendam
requisitos para interoperabilidade
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Determine priorities for new requirements
within
budget
constraints
and
organizational priorities
Determinar prioridades para novos
requisitos
dentro
das
restrições
orçamentárias
e
prioridades
organizacionais
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Already addressed in information systems
selection section
Já mencionado na seção de seleções de
sistemas de informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Identify
alternatives
for
funding
information systems
Identificar
alternativas
para
financiamento
de
sistemas
de
informações
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

181

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Determine the costs and benefits of
computer technology used in practice,
education, administration, and/or research
Determinar os custos e benefícios da
tecnologia computacional usada na
prática,
no
treinamento,
na
administração e/ou pesquisa
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Articulate
financial
and
staffing
implications of ongoing updates to
information systems
Articular implicações financeiras e de
pessoal relativas as atualizações
realizadas nos sistemas de informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

182

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Monitor actual compared with budgeted
costs for implementing nursing-related
information systems
Monitorar os custo reais/efetivos em
relação ao orçado para implementar
sistemas de informação relacionados a
enfermagem
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Collaborate with interprofessional team
around financial Issues
Colaborar
com
a
equipe
multiprofissional
sobre
questões
financeiras
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

183

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Ensure implementation of systems are
consistent with the vision, mission,
strategic plans, and tactical plans
Garantir que a implementação de
sistemas é compatível com a visão,
missão, planos estratégico e planos
táticos
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Use project management concepts in the
implementation of IS
Usar conceitos de gerenciamento de
projetos na implementação de SI
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

184

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Manage the impact of change due to IS
implementation
Controlar o impacto de mudança devida
à implementação de SI
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Ensure front-line staff are involved in
appropriate
aspects
of
design,
implementation, and testing related to their
practice
Garantir que a equipe assistencial esteja
envolvida no design, implementação e
teste de aplicativo e/ou sistema
relacionados às suas praticas
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

185

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Improve the use of informatics within
nursing practice
Melhorar o uso de informática na
prática da enfermagem
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual

Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Collaborate with interprofessional team to
manage information systems
Colaborar
com
a
equipe
multiprofissional para gerenciar os
sistemas de informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

186

VERSÃO

INSTRUÇÕES

Original

Access to system information

Traduzida

Acesso ao sistema de informação

Equivalências

1

2

3

4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Use of data (obtaining, storing, and
disseminating text, data, images, or
sounds)
Uso de dados (obtenção, armazenamento
e divulgação de texto, dados, imagens ou
sons)
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

187

VERSÃO
Original
Traduzida
Equivalências

INSTRUÇÕES
Access to personal health information (PHI
– HIPAA language)
Acesso a dados pessoais de saúde (PHI HIPAA- linguagem)
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Monitor information system use consistent
with organizational policies, external
licensing, accreditation, and regulatory
agency requirements
Monitorar o uso do sistema de
informação de acordo com políticas
organizacionais, licenciamento externo,
credenciamento e exigência dos órgãos
reguladores
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

188

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Ensure that testing plans are evaluated at
every phase of system implementation
Garantir que os planos de teste são
avaliados
em
cada
fase
da
implementação do sistema
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

VERSÃO
Original

Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Ensure that front-line staff (users) are
involved in the evaluation of information
systems
Garantir que a equipe assistencial
(usuários) estejam envolvidos na
avaliação dos sistemas de informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

189

VERSÃO
Original
Traduzida

Equivalências

INSTRUÇÕES
Collaborate with interprofessional team to
evaluate information systems
Colaborar
com
a
equipe
multiprofissional para avaliar os
sistemas de informação
1
2
3
4

Semântica
Idiomática
Experencial
Conceitual
Sugestões: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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APÊNDICE 10

CARTA CONVITE
Prezado Pesquisador (a)

Dirigimo-nos a vossa senhoria, para solicitar sua colaboração por meio da sua
participação como expert na pesquisa intitulada: “Validação e adaptação de uma lista
de competências em informática requeridas de Enfermeiros líderes e/ou gerentes no
Brasil”, a qual faz parte dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa
Modelo Teóricos e Tecnológicos em Enfermagem vinculado ao Programa de Pós
Graduação em enfermagem - Universidade Federal de Sergipe (PPGEN-UFS).
Este projeto tem por finalidade identificar as competências informáticas requeridas de
enfermeiros brasileiros, junto a líderes em enfermagem utilizando o Método Delphi.
A informática atende hoje diversas áreas da enfermagem como a administração,
assistência, pesquisa e ensino. Assim, faz-se necessário a compreensão de que
enfermeiros necessitam desenvolver competências em informática para aprimorar a sua
prática de cuidado, de pesquisa, gerencial e de ensino.
Destaca-se que sua participação será anônima e todas as respostas se destinarão
exclusivamente à validação dessas competências, por meio do método Delphi. Em tempo
informamos que caso concorde deverá enviar o termo de consentimento livre esclarecido
assinado para confirmar sua anuência formal.
Desde já agradecemos sua atenção e aproveitamos a oportunidade para externar votos de
elevada estima e consideração.
Atenciosamente

Eliana Ofelia Llapa Rodriguez
Líder do grupo Modelos teóricos e tecnologias em enfermagem
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APÊNDICE 11
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)- RODADA
DELPHI
Convido vossa senhoria a participar da pesquisa do Programa de Pós-Graduação Strictu
Sensu da Universidade Federal de Sergipe-UFS intitulada: “Validação e adaptação de uma lista

de competências em informática requeridas de Enfermeiros líderes e/ou gerentes no
Brasil” sob responsabilidade da pesquisadora Profa. Drª Eliana Ofelia Llapa Rodriguez. O
OBJETIVO da pesquisa é identificar e validar uma lista de competências em informática
requeridas de enfermeiros líderes e /ou gerentes no Brasil. Sua participação é voluntária, por meio
de avaliação do instrumento a ser validado . A técnica METODOLÓGICA a ser utilizada será a
técnica Delphi, por rodadas, portanto o formulário respondido será analisado e se necessário
retornará para o(a) senhor(a), caso precise de nova avaliação.

Poderá ocorrer algum

DESCONFORTO, mas não riscos, relacionado ao tempo necessário para o preenchimento do
formulário. Para evitar tal desconforto, você poderá salvar os dados que você preencheu e retomar
o preenchimento do formulário em outro momento. Visualiza-se como BENEFÍCIO da pesquisa,
o conhecimento do perfil de competências informáticas para enfermeiros no Brasil. Por outro
lado, os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados para o desenvolvimento e melhoria de
programas curriculares dos cursos de enfermagem, e na formação de enfermeiros líderes e/ou
gerentes em informática. O senhor (a) tem direito e liberdade de retirar seu consentimento em
qualquer fase da pesquisa, independente do motivo sem nenhum prejuízo a sua pessoa, também
não terá despesas alguma nem será remunerado pela sua participação. Os resultados da pesquisa
serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com Eliana Ofélia Llapa
Rodriguez e Fernanda Carneiro Melo na secretaria do Programa de Pós Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe: Centro de Ciências Biológica e da Saúde-

Campus de São Cristovão, localizado na Av. Marechal Rondon s/n - Rosa Elze- São
Cristóvão

-

Sergipe

CEP:

49100-000.

Telefone:

79

2105-6399.

Email:

elianaofelia@gmail.com/nandajpba@yahoo.com.br
ELIANA OFELIA LLAPA RODRIGUEZ FERNANDA CARNEIRO MELO
PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Eu, ________________________________________declaro que após convenientemente
esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da
pesquisa. Este documento é emitido em duas vias que serão assinadas por mim e pelo pesquisador,
ficando uma via com cada um de nós.________________. ___/___/___.
_______________________________

Assinatura do Sujeito da Pesquisa
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ANEXO 12
QUESTIONÁRIO DELPHI
1ª RODADA

Prezado especialista,
A seguir apresentaremos um questionário tipo Likert, composto de 92
competências com o objetivo de validá-las para o contexto brasileiro. Sendo assim por
meio do método Delphi será solicitada sua opinião a respeito de quais competências em
informática devem ser requeridas para enfermeiros líderes e /ou gerentes no Brasil.
O presente painel de discussão considerará valida a competência que alcançar
consenso entre os juízes. Caso a competência não atinja o consenso estipulado será
solicitado um novo julgamento, podendo manter ou modificar sua opinião na próxima
rodada.
Ressalta-se que após cada rodada serão disponibilizados os resultados atingidos
por cada competência que não obtiver consenso na anterior rodada.
A data proposta para retorno do presente questionário, para esta primeira rodada,
é 25/07/2016, portanto solicitamos sua valiosa colaboração.
Por outro lado tentado facilitar sua participação neste processo comunicamos que
caso seja necessária ma segunda rodada, a mesma esta prevista para iniciar em
01/08/2016 e culminar em 21/08/2016.

Agradecemos a grande contribuição e ficamos a disposição no momento que o
(a) senhor (a) precisar.

Atenciosamente,
ELIANA OFELIA LLAPA RODRIGUEZ
LIDER DO GRUPO DE PESQUISA MODELOS TEORICOS E TECNOLOGIAS EM
ENFERMAGEM
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES
A seguir serão solicitados alguns dados que servirão para caracterizar a presente
pesquisa. Informamos que seguindo os preceitos da Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS)/MS todos os dados dos participantes serão mantidos em sigilo
e anonimato e posteriormente divulgados com fines científicos.
Por gentileza, não se esqueça de preencher todos os campos.
1. Gênero
☐ Feminino

☐ Masculino

2.Idade:
3.E-mail:
4.Região Federativa em que trabalha:
☐AC
☐AL
☐AM
☐AP
☐BA
☐CE
☐DF
☐ES
☐GO

☐ MA
☐ MG
☐MS
☐MT
☐PA
☐PB
☐PE
☐PI
☐PR

☐RJ
☐RN
☐RO
☐RR
☐RS
☐SC
☐SE
☐SP
☐TO

5.A instituição na qual trabalha é:
☐ Privada

☐ Pública

☐ Outra. Especifique:

6.Regime do seu atual contrato de trabalho:
☐ Concurso público ☐CLT

☐RPA ☐Outro. Especifique:

7.Tempo de trabalho incluindo atual e anteriores vínculos:
anos

meses

8.Atual tempo de trabalho na IES:
anos
9.Regime de trabalho:

meses
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☐ integral

☐parcial

☐ horista

☐dedicação exclusiva

10.Tempo de formado na graduação:
anos

meses

11.Já atuou na gestão de serviços de saúde:
☐ sim

☐ não

12. Possui Pós-Graduação Lato Sensu:
☐ sim

☐ não

Caso positivo, qual área?
13. Possui Pós-Graduação Stricto Sensu:
☐ Mestrado
Em qual área?

☐ Doutorado

☐ Pós- Doutorado

☐ Livre- Docência
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ORIENTAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO
Em cada tela será apresentada uma competência, a qual deverá avaliar se a mesma
é considerada uma competência requerida para enfermeiros líderes/gerentes no contexto
brasileiro. Desta forma deverá pontuá-la selecionando em uma das opções a seguir
apresentadas:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Ademais, caso o (a) senhor (a) pontue a competência com os valores de 2, 3 ou 4
deverá confirmar se esta competência está adequadamente classificada em uma das três
categorias (habilidade no uso do computador, conhecimento em informática ou
habilidade em informática). Destaca-se que terá acesso a definição de cada item
posicionando o cursor no número localizado ao final de cada opção, a seguir:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador1
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática2.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática3.
Também será solicitada sua opinião a respeito da priorização da competência nos
currículos educacionais dos cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem. Em
tempo informamos que o(a) senhor(a) terá um espaço adicional para comentários,
sugestões ou inclusive para propor novas competência, caso considere ser pertinente.
A seguir iniciaremos com o preenchimento do questionário.

1

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
2
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
3
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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QUESTIONÁRIO DELPHI
HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
1. Saber utilizar Softwares de processamento de texto (ex. word) é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador4
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática5.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática6.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

4

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
5
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
6
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
2. Saber utilizar Softwares para planilha de cálculo (ex. Excel) é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador7
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática8.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática9.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

7

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
8
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
9
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
3. Saber utilizar Softwares para apresentação de slides (ex. PowerPoint) é uma
competência:

1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador10
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática11.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática12.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

10

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
11
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
12
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
4 Saber utilizar navegadores de internet é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador13
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática14.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática15.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

13

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
14
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
15
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
5.Saber utilizar ferramentas de pesquisa da internet é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador16
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática17.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática18.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

16

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
17
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
18
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
6- Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para previsões é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador19
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática20.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática21.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

19

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
20
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
21
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
7. Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para orçamentos é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador22
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática23.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática24.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

22

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
23
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
24
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
8- Conhecer e utilizar aplicativos na gestão de recursos humanos é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador25
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática26.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática27.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

25

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
26
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
27
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
9-Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para controle da qualidade é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador28
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática29.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática30.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

28

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
29
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
30
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
10- Conhecer e utilizar aplicativos para gerenciamento do quadro de profissionais de
enfermagem e/ou determinação da gravidade do paciente é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador31
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática32.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática33.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

31

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
32
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
33
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
11- Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para análise estatística é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador34
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática35.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática36.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

34

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
35
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
36
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

207
HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
12-Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para sintetizar o quadro clinico do
paciente, sob uma perspectiva multidisciplinar, é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador37
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática38.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática39.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

37

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
38
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
39
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE APLICATIVOS
BÁSICOS
13- Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para planejamento e tomada de
decisão é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador40
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática41.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática42.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

40

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
41
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
42
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR –USO DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA:
14- Saber escrever email é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador43
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática44.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática45.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

43

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
44
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
45
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA:
15- Saber enviar documentos confidenciais é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador46
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática47.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática48.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

46

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
47
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
48
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

211
HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR – USO DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA:
16- Saber participar de comunicação em grupo (ex. forúns de discussão) é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador49
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática50.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática51.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

49

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
50
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
51
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR –USO DE ACESSO DE
DADOS/INFORMAÇÃO:
17- Saber utilizar navegadores de sistemas (ex. servidores de arquivo, internet) é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador52
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática53.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática54.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

52

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
53
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
54
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DE ACESSO DE
DADOS/INFORMAÇÃO:
18- Saber buscar sistemas de recuperação de informação é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador55
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática56.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática57.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

55

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
56
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
57
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR –USO DE ACESSO DE
DADOS/INFORMAÇÃO:
19- Saber utilizar dispositivos e demais ferramentas para o ensino a distância (ex.
webcast, cursos online) é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador58
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática59.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática60.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

58

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
59
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
60
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
20- Conhecer e utilizar aplicativos para documentar avaliações do paciente é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador61
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática62.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática63.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

61

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
62
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
63
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR- USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
21- Conhecer e utilizar aplicativos para elaborar planos de cuidados de enfermagem é
uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador64
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática65.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática66.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

64

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
65
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
66
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
22- Conhecer e utilizar aplicativos para documentar intervenções de enfermagem é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador67
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática68.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática69.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

67

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
68
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
69
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

218
HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR- AO USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
23- Saber e utilizar aplicativo para documentar os resultados dos cuidados de enfermagem
é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador70
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática71.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática72.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

70

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
71
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
72
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
24- Conhecer e utilizar aplicativos para monitoramento de tendências fundamentado nos
resultados de pacientes é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador73
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática74.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática75.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

73

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
74
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
75
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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HABILIDADE NO USO DO COMPUTADOR -USO DO COMPUTADOR
RELACIONADO AO PACIENTE
25- Conhecer e utilizar aplicativos para dar suporte à educação em saúde é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador76
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática77.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática78.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

76

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
77
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
78
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
26 Saber planejar para gerenciar eficazmente a implantação de sistemas é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador79
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática80.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática81.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

79

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
80
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
81
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
27 Saber planejar para prevenir potenciais impactos negativos é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador82
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática83.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática84.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

82

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
83
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
84
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
28. Saber alocar recursos financeiros é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador85
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática86.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática87.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

85

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
86
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
87
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
29. Garantir a inclusão de informações de enfermagem em sistemas é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador88
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática89.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática90.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

88

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
89
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
90
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
30.Saber comunicar uma visão sobre os benefícios é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador91
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática92.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática93.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

91

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
92
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
93
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
31.Antecipar mudanças no processo econômico e empresarial é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador94
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática95.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática96.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

94

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
95
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
96
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

227
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
32. Conduzir análises de processos de fluxo para conduzir trabalhos interdisciplinares
/multiprofissionais é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador97
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática98.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática99.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

97

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
98
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de
informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema
computacional
99
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
33. Revisar processos de cuidado de pacientes e sistemas baseados nos resultados das
análises do fluxo de trabalho é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador100
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática101.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática102.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

100

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
101
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
102
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
34.Saber tomar decisões gerenciais que impactam na implantação, no uso e na
manutenção de Sistemas de Informação clínicos é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador103
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática104.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática105.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

103

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
104
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
105
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE GERENCIAMENTO
35.Planejar mudanças de papel como resultado da implantação de sistemas é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador106
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática107.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática108.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

106

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
107
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
108
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE DADOS
36. Conhecer o uso de padrões de dados na assistência à saúde é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador109
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática110.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática111.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

109

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
110
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
111
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

232
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE DADOS
37.Reconhecer a importância de integrar dados da equipe de enfermagem nos diversos
sistemas é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador112
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática113.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática114.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

112

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
113
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
114
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE DADOS
38.Reconhecer a importância da enfermagem integrar uma linguagem padronizada nos
diversos sistemas é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador115
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática116.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática117.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

115

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
116
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
117
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE DADOS
39.Ter conhecimento acerca de questões de qualidade de dados é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador118
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática119.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática120.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

118

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
119
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
120
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE DADOS
40. Ter conhecimento acerca de questões relativas a relatórios de dados é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador121
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática122.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática123.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

121

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
122
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
123
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
41.Reconhecer o valor do envolvimento da equipe de saúde em todas fases apropriadas:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador124
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática125.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática126.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

124

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
125
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
126
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AOS CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
42. Reconhecer as vantagens e limitações de aplicativos relacionados à linguagem de
programação e design de softwares é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador127
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática128.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática129.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

127

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
128
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
129
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

238
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
43.Reconhecer as vantagens e limitações de aplicativos relacionados ao uso de
hardware/redes é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador130
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática131.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática132.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

130

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem
habilidades no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para
suporte a decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação
em saúde e pesquisa.
131
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas
computacionais, a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de
sistemas de informação, a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um
sistema computacional
132
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
44.Reconhecer tendências, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos aplicados
em enfermagem é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador133
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática134.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática135.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

133

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
134
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
135
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

240
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
45. Conhecer soluções alternativas e consequências dessa interação na relação homemcomputador é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador136
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática137.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática138.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

136

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
137
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
138
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

241
EM RELAÇÃO AO CONHECIEMTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
46.Aplicar ergonomia no posto de trabalho, a beira do leito é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador139
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática140.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática141.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

139

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
140
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
141
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

242
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
47. Aplicar ergonomia no uso de tecnologias adjuntas é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador142
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática143.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática144.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

142

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
143
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
144
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

243
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
48.Aplicar ergonomia no uso de tecnologia portátil é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador145
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática146.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática147.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

145

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
146
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
147
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

244
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
49.Aplicar tecnologias de Sistemas de Informação à prática clínica é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador148
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática149.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática150.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

148

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
149
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
150
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

245
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
50.Aplicar tecnologias de Sistema de Informação à administração é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador151
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática152.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática153.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

151

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
152
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
153
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

246
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
51.Aplicar tecnologias de Sistema de Informação em situação de pesquisas clinica é uma
competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador154
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática155.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática156.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

154

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
155
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
156
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

247
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO SOBRE AS NECESSIDADES TREINAMENTO DE DOS
FUNCIONÁRIOS
52. Identificar o conhecimento em informática requerido da equipe assistencial em
funções diversas é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade no uso computador. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador157
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática158.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática159.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

157

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
158
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
159
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

248
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTO SOBRE AS NECESSIDADES TREINAMENTO DE DOS
FUNCIONÁRIOS
53. Conhecer métodos de treinamento (ex. simulação, tutorial, orientações) é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador160
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática161.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática162.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

160

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
161
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
162
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

249
EM RELAÇÃO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS SOBRE PESQUISA CLÍNICA
54. Saber avaliar a qualidade dos recursos da internet é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador163
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática164.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática165.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

163

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
164
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
165
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

250
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS SOBRE PESQUISA CLÍNICA
55.Conhecer métodos de avaliação para implantação e uso de sistemas de Informação é
uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador166
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática167.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática168.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

166

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
167
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
168
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

251
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS SOBRE PESQUISA CLÍNICA
56.Saber reutilizar dados de pacientes ou
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida
para contexto
para
contexto
brasileiro
brasileiro
☐

☐

administrativos na pesquisa clínica é uma
3-Bastante
requerida para o
contexto
brasileiro
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador169
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática170.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática171.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

169

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
170
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
171
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

252
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS SOBRE PESQUISA CLÍNICA
57.Saber aplicar resultados de pesquisa de informática na pratica profissional é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador172
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática173.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática174.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

172

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
173
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
174
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

253
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
58.Ter conhecimento acerca dos direitos do paciente em relação à gestão da informação
computadorizada é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador175
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática176.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática177.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

175

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
176
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
177
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

254
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
59. Ter conhecimento acerca dos princípios de integridade de dados é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador178
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática179.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática180.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

178

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
179
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
180
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

255
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
60. Ter conhecimento acerca dos s princípios éticos para coleta, manutenção, uso e
disseminação de dados e informações é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador181
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática182.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática183.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

181

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
182
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
183
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

256
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
61.Aplicar a Política de Privacidade e Confidencialidade de Dados nos sistemas de
informação é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador184
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática185.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática186.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

184

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
185
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
186
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

257
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
62.Manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa para o desenvolvimento de
pesquisa com dados de sistemas de informação é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador187
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática188.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática189.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

187

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
188
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
189
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

258
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
63.Conhecer acerca das políticas e procedimentos consistentes com a regulamentação e
certificação exigida para os Sistemas de Informação é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador190
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática191.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática192.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

190

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
191
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
192
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

259
EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
CONCEITOS ÉTICOS E LEGAIS
64.Conhecer acerca dos fundamentos de propriedade intelectual, direitos autorais e do
uso ético de material autoral é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como conhecimento em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador193
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática194.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática195.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

193

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
194
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
195
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

260
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
65. Desenvolver o escopo, os objetivos e os recursos dos projetos para cada aplicativo,
sistema ou melhoria proposta é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador196
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática197.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática198.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

196

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
197
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
198
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

261

EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
66. Incluir os processos de enfermagem e as funções administrativas da equipe de
enfermagem nos requisitos dos sistemas é competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador199
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática200.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática201.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

199

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
200
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
201
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

262
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
67. Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção de sistemas é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador202
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática203.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática204.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

202

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
203
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
204
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
68. Especificar os requisitos dos sistemas fundamentados nas necessidades da
organização é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador205
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática206.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática207.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

205

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
206
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
207
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

264
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
69. Colaborar com a equipe multiprofissional no processo de seleção de sistemas é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador208
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática209.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática210.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

208

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
209
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
210
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

265
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
70. Avaliar os sistemas de informação nos locais de trabalho é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador211
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática212.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática213.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

211

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
212
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
213
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

266
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
71. Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requisitos dos sistemas é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como em informática. Caso a competência foi
pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador214
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática215.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática216.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

214

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
215
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
216
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
72. Pleitear que os novos aplicativos atendam aos padrões da interoperabilidade é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador217
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática218.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática219.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

217

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
218
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
219
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES DE REQUERIMENTO/SELEÇÃO DE SISTEMA
73. Pleitear o desenvolvimento (ou compra), e o uso de sistemas de informação
integrados e eficazes em termos de custo, dentro da organização é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador220
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática221.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática222.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

220

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
221
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
222
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINANCEIRAS
74.Determinar prioridades para novos requisitos dentro das restrições orçamentárias e
prioridades organizacionais é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador223
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática224.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática225.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

223

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
224
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
225
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINANCEIRAS
75. Identificar alternativas para financiamento de sistemas de informações é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador226
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática227.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática228.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

226

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
227
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
228
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINANCEIRAS
76. Determinar os custos e benefícios da tecnologia computacional usada na prática
profissional, em treinamento, em administração e/ou pesquisa é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador229
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática230.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática231.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

229

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
230
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
231
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

272
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINANCEIRAS
77. Analisar e articular implicações financeiras e de pessoal relativas às atualizações
realizadas nos sistemas de informação é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador232
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática233.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática234.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

232

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
233
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
234
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

273
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINACEIRAS
78. Monitorar os custos reais/efetivos em relação ao orçado para implantação de sistemas
de informação relacionados à enfermagem é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador235
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática236.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática237.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

235

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
236
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
237
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

274
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES FINACEIRAS
79.Colaborar com a equipe multiprofissional sobre questões financeiras é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador238
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática239.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática240.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

238

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
239
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
240
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

275
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
80. Garantir a implantação de sistemas que sejam compatíveis com a visão, missão,
planos estratégicos e planos táticos é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador241
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática242.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática243.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

241

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
242
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
243
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

276
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
81.Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implantação de Sistema de
Informação é uma competência:
1-Não requerida
para contexto
brasileiro
☐

2-Pouco requerida 3-Bastante
para
contexto requerida para o
brasileiro
contexto
brasileiro
☐
☐

4-Muito requerida
para contexto
brasileiro
☐

Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador244
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática245.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática246.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

244

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
245
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
246
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

277
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
82.Controlar o impacto de mudança devido à implantação de Sistemas de Informação é
uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador247
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática248.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática249.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

247

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
248
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
249
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

278
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
83. Garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no design, implantação e teste de
aplicativos e/ou sistemas relacionados às práticas profissionais é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador250
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática251.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática252.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

250

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
251
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
252
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

279
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
84. Aprimorar o uso da informática na prática da enfermagem é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador253
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática254.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática255.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

253

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
254
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
255
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

280
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILDADES EM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
85.Colaborar com a equipe multiprofissional para gerenciar os sistemas de informação é
uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador256
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática257.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática258.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

256

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
257
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
258
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

281
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES ÉTICAS E LEGAIS
86.Analisar o acesso às informações dos sistemas é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador259
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática260.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática261.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

259

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
260
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
261
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

282
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES ÉTICAS E LEGAIS
87. Analisar a utilização de dados (obtenção, armazenamento e divulgação de texto,
dados, imagens ou sons) é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador262
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática263.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática264.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

262

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
263
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
264
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.

283
EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES ÉTICAS E LEGAIS
88.Analisar o acesso a dados pessoais de saúde (Política de Privacidade e
Confidencialidade de dados) é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador265
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática266.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática267.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

265

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
266
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
267
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES EM ANÁLISE/AVALIAÇÃO
89. Monitorar o uso do sistema de informação de acordo com políticas organizacionais,
licenciamento externo, credenciamento e exigência dos órgãos reguladores é uma
competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador268
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática269.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática270.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

268

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
269
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
270
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES EM ANÁLISE/AVALIAÇÃO
90. Garantir que os planos de teste sejam avaliados em cada fase da implantação dos
sistemas é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador271
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática272.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática273.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

271

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
272
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
273
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES EM ANÁLISE/AVALIAÇÃO
91. Garantir que a equipe assistencial (usuários) esteja envolvida na avaliação dos
sistemas de informação é uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador274
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática275.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática276.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências,
caso considere ser pertinente:

274

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
275
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
276
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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EM RELAÇÃO HABILIDADES EM INFORMÁTICA
HABILIDADES EM ANÁLISE/AVALIAÇÃO
92. Colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar os sistemas de informação é
uma competência:
1-Não requerida
2-Pouco requerida 3-Bastante
4-Muito requerida
para contexto
para
contexto requerida para o
para contexto
brasileiro
brasileiro
contexto
brasileiro
brasileiro
☐
☐
☐
☐
Esta competência é classificada como habilidade em informática. Caso a
competência foi pontuada como 2, 3 ou 4, concorda com esta classificação?:
sim ☐ não ☐
Se sua resposta for negativa, por gentileza, reclassifique-a segundo as opções a
seguir. Se necessário utilize os conceitos visualizados quando o cursor for posicionando
no final da frase:
☐ competência que corresponde a uma Habilidade no uso do Computador277
☐ competência que corresponde ao Conhecimento em informática278.
☐ competência que corresponde a uma Habilidade em informática279.
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de graduação em enfermagem:
sim ☐ não ☐
Considera que esta competência deve ser priorizada no currículo educacional dos
cursos de pós-graduação em enfermagem
sim ☐ não ☐
Adicione comentários ou sugestões ou inclusive proponha novas competências, caso
considere ser pertinente:

277

Relacionadas ao uso psicomotor do computador e seus dispositivos periféricos (ex. de CD,etc). Incluem habilidades
no uso de softwares básicos, aplicativos para administração, comunicação eletrônica, acesso a dados para suporte a
decisão, documentação eletrônica do paciente e monitoramento de sistemas, bem como uso para educação em saúde e
pesquisa.
278
Relacionado ao conhecimento sobre a importância e uso de dados, o impacto do uso de programas computacionais,
a procura de sistemas que permitam auxiliar na tomada de decisões ético-legais, a descrição de sistemas de informação,
a utilização de redes de comunicação e a identificação de componentes básicos de um sistema computacional
279
Possui habilidades e utiliza de forma independente sistemas computacionais na gestão, conhece os requisitos
necessários dos sistemas computacionais, desenha, desenvolve e implementa sistemas para uso na gestão fiscal,analisa
e avalia sistemas computacionais para seu uso na prática.
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APÊNDICE 13

LISTA FINAL DA COMPETENCIAS EM INFORMÁTICA REQUERIDAS DE
ENFERMEIROS LÍDERES/GERENTES NO BRASIL.
Habilidades no uso do computador
Saber utilizar Software de processamento de texto (ex.: word)
Saber utilizar Software para planilha de cálculo (ex.: excel)
Saber utilizar Software para apresentação de slides (ex.: powerpoint)
Saber utilizar navegadores de internet
Saber utilizar ferramentas de pesquisa da internet
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para previsões
(ex.: materiais e equipamentos, recursos humanos, medicamentos entre outros)
Conhecer e utilizar aplicativos na gestão de recursos humanos
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para controle de qualidade
Conhecer e utilizar aplicativos para gerenciamento de quadro de profissionais de
enfermagem e/ou determinação da gravidade do paciente
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para sintetizar quadro clinico, sob uma
perspectiva multidisciplinar
Conhecer e utilizar aplicativos administrativos para planejamento para tomada de decisão
Saber escrever e-mail
Saber enviar documentos oficiais
Saber participar de comunicação em grupo (fórum de discussão)
Saber utilizar navegadores de sistemas (ex. servidores de arquivo, internet)
Saber buscar sistemas de recuperação de informação
Saber utilizar dispositivos e demais ferramentas para ensino à distância
(ex. webcast, cursos online)
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar avaliações do paciente
Conhecer e utilizar aplicativo para elaborar plano de cuidados de enfermagem
Conhecer e utilizar aplicativo para documentar intervenções de enfermagem
Conhecer e utilizar aplicativos para documentar os resultados dos cuidados
enfermagem

de
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Conhecer e utilizar aplicativos para monitoramento de tendências fundamentado nos
resultados de pacientes (ex.: vigilância da pressão arterial após o cuidado de enfermagem
no caso de crise hipertensiva)
Conhecer e utilizar aplicativos para dar suporte à educação em saúde
Conhecimentos em Informática
Saber planejar para gerenciar eficazmente a implantação de SI
Saber planejar para prevenir potenciais impactos negativos na implementação de SI
Saber gerenciar recursos financeiros e sua realocação mediante informações geradas pelo
SI para tomada de decisão
Garantir a inclusão de informações de enfermagem em sistema de informação
Saber comunicar uma visão sobre os benefícios do SI
Conduzir

análises

de

processo

de

fluxo

para

conduzir

trabalhos

interdisciplinares/multiprofissionais
Revisar processos de cuidados e sistemas baseados nos resultados das análises do fluxo
de trabalho
Saber tomar decisões gerenciais que impactam na implantação, no uso e na implantação
de SI clínicos
Planejar mudanças de papel como resultado da implantação de SI
Conhecer o uso de padrões de dados na assistência à saúde
Reconhecer a importância de integrar dados da equipe de enfermagem nos diversos SI
Reconhecer a importância da enfermagem integrar uma linguagem padronizada nos
diversos sistemas
Ter conhecimento acerca de questões de qualidade de dados
Ter conhecimento acerca de questões relativas a relatórios de dados informatizados
Reconhecer o valor do envolvimento da equipe de saúde em todas fases apropriadas do
SI
Reconhecer tendências, questões e novos desenvolvimentos tecnológicos aplicados à
enfermagem
Conhecer soluções alternativas e consequências dessas interações na relação homemcomputador
Aplicar ergonomia a beira do leito, no posto de trabalho em uso de computadores ou
outros recursos tecnológicos
Aplicar tecnologias de sistema de informação à prática clínica
Aplicar tecnologias de sistema de informação à administração
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Aplicar tecnologias de SI em situação de pesquisas clinicas
Identificar o conhecimento em informática requerido da equipe assistencial em funções
diversas
Conhecer métodos tecnológicos disponíveis para treinamento de pessoal
Saber avaliar a qualidade dos recursos da internet
Conhecer métodos de avaliação para implantação e uso de SI
Saber reutilizar dados de pacientes na pesquisa clínica
Saber aplicar resultados de pesquisa de informática na prática profissional
Ter conhecimentos acerca dos direitos do paciente em relação à gestão da informação
computadorizada
Ter conhecimentos acerca dos princípios de integridade de dados
Ter conhecimento acerca dos princípios éticos para coleta, manutenção, uso e
disseminação de ados e informação
Aplicar a política de Privacidade e confidencialidade nos sistemas de informação
Manter conformidade com o Comitê de Ética e Pesquisa para o desenvolvimento de
pesquisa com dados do sistema de informação
Conhecer acerca dos fundamentos de propriedade intelectual, direitos autorais e do uso
ética de material autoral
Habilidades em Informática
Incluir processos de enfermagem e as funções administrativas da equipe de enfermagem
nos requisitos dos SI
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento e seleção de SI
Especificar os requisitos dos sistemas fundamentados nas necessidades da organização
Colaborar com equipe multiprofissional no processo de seleção de SI
Avaliar os sistemas de informação nos locais de trabalho
Envolver a equipe assistencial no desenvolvimento de requisitos dos SI
Pleitear que novos aplicativos atendam os padrões da interoperabilidades
Pleitear o desenvolvimento (ou compra), e o uso de SI integrados e eficazes em termos
de custo, dentro da organização
Determinar prioridades para novos requisitos dentro das restrições orçamentárias e
prioridades organizacionais
Determinar os custos e benefícios da tecnologia computacional usada na prática
profissional, em treinamento, em administração e/ou pesquisa
Colaborar com equipe multiprofissional sobre as questões financeiras
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Garantir a implantação de sistemas que sejam compatíveis com a visão, missão, planos
estratégicos e planos táticos
Usar conceitos de gerenciamento de projetos na implantação de SI
Controlar o impacto de mudança devido à implantação de SI
Garantir que a equipe assistencial esteja envolvida no design, implantação e teste de
aplicativos e/ou sistemas relacionados às práticas profissionais
Aprimorar o uso da informática na prática da enfermagem
Colaborar com equipe multiprofissional para gerenciar os sistemas de informação
Analisar o acesso às informações dos sistemas
Analisar a utilização de dados (obtenção, armazenamento e divulgação de textos,
imagens, dados ou sons)
Analisar o acesso de dados pessoais de saúde (Política de Privacidade e Confidencialidade
de Dados)
Garantir que os planos de teste sejam avaliados em cada fase de implantação dos SI
Garantir que a equipe assistencial (usuários) estejam envolvida na avaliação dos sistemas
Colaborar com a equipe multiprofissional para avaliar o SI
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APÊNDICE 14
DEFINIÇÃO DE TERMOS EM INFORMÁTICA
Para fins desse estudo, serão utilizadas seguintes definições:
Interface: processo de interação usuário-sistema de informação, combinação de software
e hardware necessário para viabilizar e facilitar os processos de comunicação entre o
usuário e a aplicação (ALBEGARIA et al, 2016).
Interoperabilidade: característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e
trabalharem em conjunto de modo que interajam para trocar informações de maneira
eficaz e eficiente (SOUZA, 2015).
Padrões de dados: são unidades de informação que se repetem (SOMMERVILLE,
2011).
Requisitos de sistemas: são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários
que definem as suas diversas propriedades do sistema (SOMMERVILLE, 2011).
Usabilidade: envolve a premissa de que o sistema deve ser fácil de aprender e fácil de
usar (ALBEGARIA et al, 2016).
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ANEXO A
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ANEXO B

