
J� E!SE!P 
,u;;cou!I GUP'!r1cr d� 

enPermasem d□ Par�□ 

Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Ficha de unidade curricular 

Mestrado de Direção e Chefia dos Serviços de Enfermagem 
Introdução aos sistemas de informação em enfermagem 
2019/2020 
Enfermagem 
Paulino Artur Ferreira Sousa 
(Prof. coordenador;  5h) 

Manuel Fernandes Santos Oliveira 
(Prof. adjunto; 20h) 

Pretende-se que o estudante seja capaz de: 

MOD.05.00 

- Compreender a importância da gestão, organização e tratamento da informação nos
Sistemas de Saúde;
- Desenvolver competências para analisar criticamente os Sistemas de Informação em 
Saúde;
- Identificar as componentes específicas da documentação de Enfermagem nos registos
eletrónicos em Saúde;
- Compreender o potencial associado à utilização dos Dados dos Sistemas de Informação
para a Formalização do Conhecimento da Disciplina de Enfermagem;
- Compreender o potencial associado à Utilização dos Dados dos Sistemas de Informação em
Enfermagem para a Garantia de Qualidade dos Cuidados.

ECTS TOTAL Horas de contacto semestral 

1. A documentação em Enfermagem:
- História da documentação;
- Dos registos em papel à informatização da documentação (dificuldades, vantagens,
riscos, .. );
- A experiência piloto na década de 90
2. Sistemas de Informação Informatizados em Enfermagem
- História dos SIE em Portugal
- Princípios básicos da arquitetura no desenvolvimento de SIE
- Principais requisitos técnico-funcionais
- A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem

\ 

- Sistemas de apoio à tomada de decisão
- Componentes dos SATDE
- Estratégia para o desenvolvimento de SATDE
- A evolução das aplicações de apoio à atividade clínica de enfermagem
- Apresentação de um Sistema de Apoio à Tomada de Decisão em Enfermagem

3. Ontologias e Terminologias
- Modelo de conceitos clínicos comum; sistemas de codificação de informação baseados em 
terminologias standard em uso/a adotar.
- Sistemas de classificação para a saúde (ICD, ICPC, SNOMED)
- Classificação Internacional para a prática de Enfermagem

- Arquitetura da CIPE versão 2015
- Catálogos

4. Registo de Saúde Eletrónico
- Arquitetura Aplicacional e Tecnológica
- Modelo de interligação dos agentes; Interoperabilidade aplicacional; Infraestruturas.
- Modelo de Informação
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 




