
Introdução 

Objetivo do Estudo 
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Os avanços científicos na área da saúde, principalmente na área hospitalar, aliados com as 
tecnologias de informação, que gerenciam o trabalho de forma dinâmica, planejada, segura e 
organizada dentro do processo de gerenciamento; 
 
Destacam-se os processos de cuidados com os pacientes que são essenciais como: a gerência das 
intervenções clínicas, a educação à distância como forma inteligente para a permanente 
manutenção da formação dos profissionais; Em se tratando da utilização de tecnologia de 
informação e educacional com a utilização de software, o estudo é relevante envolvendo a 
utilização do PICC nos recém nascidos, a assistência de enfermagem e a tecnologia informatizada 
através do uso do software SOUL MV. 

 Relatar a experiência da construção de uma tecnologia informatizada para registro do PICC e 
gerenciamento de dados nas unidades neonatais.  



Métodos 
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   60 leitos de terapia intensiva e 68 leitos, de cuidados intermediários, no hospital Fundação Santa Casa 

de Misericórdia do Pará (FSCMP), instituição pública estadual de ensino e saúde; 

 

 Estudo foi desenvolvido, após a aprovação no comitê de ética da FSCMP, sob nº 1.537.984.  

 

 Sujeitos da pesquisa; 

 

 O processo de registro do PICC e o gerenciamento dos dados, quanto à inserção, manutenção 

(curativos) e retirada do cateter dentro do software SOUL MV; 

  

Somando-se aos sujeitos, tiveram dois especialistas tecnólogos em computação e no sistema software 

SOUL MV que executaram a construção desta tecnologia informatizada.  

 Estudo descritivo do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa, desenvolvido com base na 

experiência da construção de uma tecnologia informatizada para registro do PICC nas unidades 

neonatais; 
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Resultados 

 Os dados foram analisados segundo a escala de Likert, obtendo a validação da ferramenta com 

91,66% de grau de concordância; 

 

 

 Resultando em muitas vantagens como menor tempo utilizado para registro dos dados, além de 

ser mais completo devido o registro de variáveis acerca do PICC, maior segurança relacionado à 

perda de dados, facilitando novos estudos e pesquisas cientificas relacionado ao uso do PICC 

nos neonatos. 
. 
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Conclusões 
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