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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE ENSINO 2016-2 

 

DISCIPLINA NFR5170 - INFORMÁTICA EM SAÚDE 

Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem: Profa. Dra. Soraia Dornelles Schoeller 

Chefe do Departamento de Enfermagem: Profª Dra Maria Itayra Padilha 

Professores da Disciplina: Profª Drª Grace Marcon Dal Sasso e Profª Dra. Sayonara Brabosa 

 

1. EMENTA:  

Informática aplicada ao cuidado e a educação em saúde e enfermagem. Tecnologias emergentes 

aplicadas à Enfermagem. Sistemas Nacionais de Informação em Saúde e avaliação da 

informação. Padrões da Informação. 

 

2. CARGA HORÁRIA: 

 Número de horas-aulas teórico-práticas por semestre: 36 horas 

 

3.   CORPO DOCENTE: 

 Profª Drª Grace Teresinha Marcon Dal Sasso 

 Profa. Drª Sayonara de Fátima Faria Barbosa 

 

 

4. COMPETÊNCIAS: 

4.1. Competência Geral: 

 Compreender a Informática em Saúde e a sua aplicabilidade no cuidado e ensino de 

enfermagem 

4.2. Competências específicas: 

 Manipular o ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA Moodle® desenvolvendo 

e compartilhando as atividades 

 Conhecer os conceitos e a lógica da informação em enfermagem aplicada ao 

Registro Eletrônico do Paciente.  

 Utilizar planilhas eletrônicas e software de apresentação em saúde para disseminação 

e apresentação de informações.  
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 Conhecer as tecnologias emergentes e redes sociais bem como suas aplicações no 

ensino e cuidado de enfermagem 

 Fazer pesquisas nas principais bases de dados em saúde: Scielo, Medline/Pubmed, 

CINAHL, Web of Science, SCOPUS entre outras.  

 Conhecer os principais sistemas nacionais de Informação em Saúde disponibilizados 

pelo DATASUS através do programa Tabnet e Avaliar a informação em saúde 

disponibilizada nos SIS via web. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

5.1. Informática em Saúde e Enfermagem 

 Histórico, definições e aplicações da informática na saúde e enfermagem 

5.2. Aplicativos mais utilizados: definições e funções 

 Planilha eletrônica,  

 Software de apresentação Power Point  

5.3. Rede de informação: Internet 

 Introdução 

 Pesquisa nas principais bases de dados em saúde utilizando mecanismos apropriados 

de busca eletrônica;  

 Metodologias de avaliação da qualidade e evidência das informações de saúde; 

5.4. Tecnologias emergentes no ensino e cuidado de enfermagem 

 Redes sociais (Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter,Ning, entre outras);  

 Ética da disponibilização da informação (texto, som, imagem) em ambientes virtuais. 

 Conteúdo compartilhado (Slideshare, Teachshare, Wikishare, google docs etc) 

 Podcast, webcast e tecnologia móvel 

5.5. Registro eletrônico de enfermagem no Prontuário Eletrônico do paciente 

 Terminologias e o Processo de Enfermagem  

 Padrões de Informação 

 Registro eletrônico e tomada de decisão clínica. 

5.6. Sistemas de informação em saúde 

 SIAB, SIA, SIH e SIM entre outros via Tabnet;  

5.7. Plataforma Brasil e Currículo Lattes – Guidelines de preenchimento 

5.8. ResearchGate/Google Scholar/Academia.Edu – Divulgação de papers e produções  
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6. METODOLOGIA 

 

 O ensino da disciplina será de modo semi-presencial por meio do desenvolvimento de 

atividades teórico-práticas no AVA Moodle® e dois encontros presenciais para 

apresentação de atividades na forma de seminário.  

 

7. AVALIAÇÃO:  

 

As avaliações serão teórico-práticas conforme as atividades postadas no AVA Moodle® e nas 

atividades presenciais. Cada aula no ambiente, o professor solicitará uma atividade que valerá nota 

de 0 a 10 (com peso 6) e as atividades presenciais de seminário (com peso 4, peso 2 para cada 

atividade presencial). A nota final será a média de todas as atividades realizadas no ambiente, de 

acordo com os prazos e pesos previamente estabelecidos. Todas as atividades da disciplina deverão 

ser postadas na ferramenta fórum de atividades 

 

Atividades que serão avaliadas:  

1. Levantamento em pelo menos 05 bibliografias de referência de como pode ser aplicada a 

informática na enfermagem. 

2. Fazer uma planilha eletrônica com as funções de freqüência relativa e absoluta e desvio 

padrão para análise de morbimortalidade de uma área de saúde de seu interesse. Apresentar 

a análise dos dados na planilha 

3. Fazer uma apresentação em power point de pelos menos 08 slides de uma área de interesse 

contemplando: título, agenda, introdução, desenvolvimento, resultados e bibliografia 

consultada 

4. Selecionar duas bases de dados, estabelecer descritores e pesquisar nos últimos 05 anos 

artigos de sua área de interesse de acordo com os critérios de classificação da biblioteca 

Cochrane. 

5.  Identificar aplicações nos diferentes tipos de redes sociais de questões relacionadas a saúde 

que possam contribuir com o crescimento da enfermagem. Deve ser identificadas 03 redes 

sociais. Justificar a escolha da rede 

6. Postar um conteúdo de ppt ou pdf em um ambiente de compartilhamento  

7. Organizar um podcast ou webpodcast e compartilhar com o grupo 

8. Explicar de que modo você entende as terminologias de enfermagem e sua inserção nos 

padrões de informação do Prontuário Eletrônico do Paciente  

9. Buscar no Tabnet e analisar as informações disponibilizadas a partir do problema clínico 

disponibilizado no AVA Moodle® 

10. Preencher o Currículo Lattes 

 

 

8. CRONOGRAMA  

Data/ 

Horário 

Conteúdo Atividade Responsável 

16/08/2016 

15:10 às 17hs  

Sala 500 CCS 

(Presencial) 

 

Explicação da organização da disciplina e ambiente Moodle em sala de aula  

Profas Grace e Sayonara 

23/08/2016 Informática em Saúde e Levantamento em pelo menos Profa. Grace  
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15:10 às 17hs  

Laboratório de 

Informática 

(Presencial) 

Enfermagem: Histórico, 

definições e aplicações da 

informática na saúde e 

enfermagem 

Explicação Pesquisa nas 

Principais bases de dados 

05 bibliografias de referência de 

como pode ser aplicada a 

informática na enfermagem. 

 

30/08/2016 

15:10 às 17hs  

Sala 500 (presencial 

CCS) 

 

Continuação da Explicação 

Pesquisa nas Principais bases 

de dados  - exercícios 

Levantamento em pelo menos 05 

bibliografias de referência de 

como pode ser aplicada a 

informática em enfermagem  

Profa. Grace 

06/09/2016 

15:10 às 17hs 

Laboratório de 

Informática 

(Presencial) 

Software de apresentação 

PowerPoint®  

 

Fazer uma apresentação em 

power point de pelos menos 08 

slides de uma área de interesse 

contemplando: título, agenda, 

introdução, desenvolvimento, 

resultados e bibliografia 

consultada 

Profa. Sayonara 

13/09/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Software de apresentação 

PowerPoint®  

 

Fazer uma apresentação em 

power point de pelos menos 08 

slides de uma área de interesse 

contemplando: título, agenda, 

introdução, desenvolvimento, 

resultados e bibliografia 

consultada (Exercício no 

Moodle) 

Profa. Sayonara 

20/09/2016 

15:10 às 17hs  

Sala 500 CCS 

(Presencial) 

Planilha eletrônica - 

Presencial  

Fazer uma planilha eletrônica 

com as funções de freqüência 

relativa e absoluta e desvio 

padrão para análise de 

morbimortalidade de uma área 

de saúde de seu interesse. 

Apresentar a análise dos dados 

na planilha 

Profa Grace 

27/09/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Planilha eletrônica - 

Presencial  

Fazer uma planilha eletrônica 

com as funções de freqüência 

relativa e absoluta e desvio 

padrão para análise de 

morbimortalidade de uma área 

de saúde de seu interesse. 

Apresentar a análise dos dados 

na planilha (exercício no 

Moodle) 

Profa Grace 

04/10/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Tecnologias emergentes no 

ensino e cuidado de 

enfermagem 

Redes sociais (Facebook, 

MySpace, LinkedIn, 

Twitter,Ning);  

Ética da disponibilização da 

informação (texto, som, 

imagem) em ambientes 

virtuais. 

Conteúdo compartilhado 

(Slideshare, Teachshare, 

Identificar aplicações nos 

diferentes tipos de redes sociais 

de questões relacionadas a saúde 

que possam contribuir com o 

crescimento da enfermagem. 

Pelos menos 03 redes sociais. 

Justificar a escolha da rede 

 

Profa. Grace  
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Wikishare) 

 

11/10/2016 

15:10 às 17hs 

 

Seminário Presencial Apresentar em grupo (03 alunos) 

os descritores e pesquisar nos 

últimos 05 anos em uma base de 

dados de livre escolha, conforme 

indicado na disciplina, artigos de 

sua área de interesse de acordo 

com os critérios de classificação 

da biblioteca Cochrane 

Profa. Sayonara e 

Prfa. Grace 

18/10/2016 

15:10 às 17hs 

Sala 500 (CCS-

Presencial) 

ResearchGate/Google 

Scholar/Academia.edu - 

Presencial 

Divulgação de Produções  

 

Profa. Grace 

25/10/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Tecnologias emergentes em 

saúde e enfermagem: 

Podcast, webcast e tecnologia 

móvel 

 

Organizar um podcast ou 

webpodcast e compartilhar com 

o grupo 

 

Profa. Sayonara  

01/11/2016 

 15:10 às 17hs Sala 

500 (CCS-

Presencial) 

 

Registro eletrônico de 

enfermagem no Prontuário 

Eletrônico do paciente 

Terminologias e o Processo 

de Enfermagem  

Padrões de Informação 

 

Explicar de que modo você 

entende as terminologias de 

enfermagem e sua inserção nos 

padrões de informação do 

Prontuário Eletrônico do 

Paciente  

 

Profa. Grace  

08/11/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Registro eletrônico e tomada 

de decisão clínica. 

 

Explicar de que modo você 

entende as terminologias de 

enfermagem e sua inserção nos 

padrões de informação do 

Prontuário Eletrônico do 

Paciente (atividade no 

Moodle®) 

 

Profa. Grace 

15/11/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® ( a 

distância) 

Sistemas de informação em 

saúde- SIAB, SIA, SIH e 

SIM entre outros via Tabnet;  

 

Buscar no Tabnet e analisar as 

informações disponibilizadas a 

partir do problema clínico 

disponibilizado no AVA 

Moodle® 

 

Profa. Grace  

22/11/2016 

15:10 às 17hs 

Moodle® (a 

distância) 

Sistemas de informação em 

saúde: SIAB, SIA, SIH e 

SIM entre outros via Tabnet;  

 

Buscar no Tabnet e analisar as 

informações disponibilizadas a 

partir do problema clínico 

disponibilizado no AVA 

Moodle® 

 

Profa. Sayonara 

29/11/2016  

15:10 às 17hs 

Sala 500 CCS 

(Presencial) 

Preenchimento Currículo 

Lattes e Guidelines 

plataforma Brasil  

Presencial Profa Grace  

06/12/2016 

15:10 às 17hs 

Preparação Seminário 

Presencial  

Estudo Independente Alunos 

13/12/2016 

15:10 às 17hs 

Seminário Presencial – 

Todos 

A partir dos recursos que você 

utilizou na disciplina selecione 

Profas. Grace  e 

Sayonara 
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Laboratório de 

Informática CCS  

um deles e faça uma 

apresentação inovadora para a 

enfermagem (na área de cuidado 

ou ensino). Grupos de 3 alunos 
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Observações 
Consultar bases de dados para pesquisa em:  

- CAPES: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez46.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome 

- BIBLIOTECA UFSC: http://www.bu.ufsc.br/ 

- Portal BVS: http://bvsalud.org/ 
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