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RESUMO 

Comunicações Livres e Posters 

 

Este formulário, após preenchido, e aceites as condições descritas no regulamento das 
Comunicações Livres e Posters deve ser enviado para 

e.lusobrasileiro@ics.porto.ucp.pt  

 

Tipo de comunicação: (seleccionar uma das opções) 

Comunicação Livre Poster
 

 

Título: Atendimentos de Enfermagem na Escola 

Sub-título: Benefícios de registo em base de dados electrónica 

 

Autoria: NEVES-AMADO, João ; FESTAS, Constança; BRAGA, Maria; VIEIRA, 
Margarida 

Outros dados pessoais: 

Instituto de Ciências da Saúde - Centro Regional do Porto - Universidade Católica 
Portuguesa 

 

Resumo: (1500 caracteres com espaços) 

INTRODUÇÃO 

No decorrer do Sub-projecto Saúde na Escola o registo dos atendimentos de 
enfermagem foi realizado em formato papel até Janeiro 2009. No sentido da melhoria 
da qualidade do processo era necessário evoluir para um formato que permitisse o 
acesso aos dados em tempo real. Foi escolhido o formato digital. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Das ferramentas facilmente acessíveis a todos os utilizadores escolhemos o Microsoft 
Access® pela facilidade de criação de bases de dados complexas e pela sua facilidade 
de exportação de dados. Todos os passos da construção da base de dados electrónica 
teve como objectivo o uso de linguagem classificada de enfermagem. 

RESULTADOS 
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Foi criada a base de dados, no segundo semestre de 2009 foi aplicada em 7 locais 
distintos. Foram registados x utentes, x atendimentos de enfermagem, x diagnósticos 
de enfermagem e x intervenções de enfermagem. 

CONCLUSÃO 

Esta inovação permite: 

- a utilização sistemática da linguagem classificada (CIPE v1) nos registos 

- resultados actualizados, instantâneos, do trabalho de enfermagem 

- reflectir criticamente em tempo real 

- programar actividades diriguidas às reais necessidades das comunidades 

- que no início do trabalho de cada grupo se baseie numa análise da situação real, 
sistemática e que favorece tanto a orientação por parte do professor bem uma 
melhoria na prestação de cuidados 

A fragilidade detectada na segurança dos dados foi culmatada com restrições da 
utilização da base de dados 
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