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RESUMO 

 

Este trabalho aborda sobre a origem do Prontuário do Paciente, sobre o benefício 

da informatização para a preservação dos dados e sobre a importância dos dados 

contidos neste documento, para as instituições e como fonte de pesquisa. 

Ressaltando esta importância fazendo uma análise estatística dos dados 

coletados no Sistema de Informações de Mortalidade, do site do Datasus. 
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on the origin of the Patient Record on the computerization 

benefit to the preservation of data and the importance of the data contained 

herein, to the institutions and as a source of research. Underscoring this 

importance by making a statistical analysis of the data collected in the Mortality 

Information System, the Datasus site. 

Keywords: Patient Record; computerization; preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como tema principal, abordar a informatização dos 

documentos médicos, conhecida como a digitalização do prontuário do paciente e, 

abordar sobre a possível implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente nas 

Instituições de Saúde bem como a importância destas novas práticas na 

preservação das informações do paciente. Sendo o Prontuário Médico do Paciente 

um documento de suma importância pelo seu múltiplo conteúdo informacional que 

traz o histórico da saúde de um indivíduo. Porém muitas informações se perdem 

pelo decorrer dos anos, pela falta de cuidados ao afixá-las, seja pela perda do 

próprio prontuário, seja por deterioração causada por agentes biológicos. A 

informatização é uma forma de preservar tais informações sem danos por agentes 

biológico e a digitalização como forma de manter o integro o teor do documento 

físico e se tornam alternativas de evitar que tais danos comprometam o bom 

atendimento dos pacientes, realização de pesquisas que dependem do seu 

conteúdo informacional, entre outros. 

Por se tratar de uma nova tecnologia, ainda existe uma resistência por parte 

de algumas instituições no que diz respeito ao custo da implantação e do 

manuseio, por necessitar de treinamento específico, dependendo de um suporte da 

informática e de energia elétrica. 

O interesse sobre o tema surgiu pelo fato de antes de ingressar no curso de 

Arquivologia nesta universidade, a autora possuir algum conhecimento nesse 

assunto por ter tido contato com este tipo de documento, após ter cursado o Pós-

Médio Técnico na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio situada na 

Fundação Oswaldo Cruz, com duração de três anos, tendo concluído no ano de 

2006. 

Curso coordenado pela Arquivista Claudete Vilche Fonseca, denominado 

como Registros e Informação em Saúde, que entre outras especificidades enfatiza 

a importância das informações geradas através do atendimento aos pacientes para 

o sistema de saúde e para a sociedade como um todo, capacitando o aluno/ 

profissional à teoria e prática de arquivamento, organização, tratamento e 

conservação dos Prontuários Médicos e tomando conhecimento também da 

existência dos aspectos estatísticos. Através de aulas expositivas pode-se ter 

contato com um modelo deste tipo de ferramenta. No decorrer do curso técnico, 
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ouve o despertar pela área de Arquivologia e que neste momento acadêmico 

remete a curiosidade de como está sendo feita a implantação dessa nova 

tecnologia e de como está sendo abordado nas literaturas este assunto. Na busca 

por literaturas acerca deste tema, depara-se com a escassez da bibliografia nesta 

área, causando certa dificuldade na abordagem do mesmo e que permite contribuir 

de alguma forma através deste trabalho para o aumento de interesse de 

profissionais em focar neste tema, podendo enriquecer a literatura, para estudantes 

e profissionais interessados nesta área. 

Este trabalho tem por objetivo analisar literaturas no que diz respeito à 

digitalização e informatização do Prontuário do Paciente e seus benefícios para os 

sistemas de saúde, profissionais e para a sociedade. E na sua especificidade 

buscar bases teóricas que abordam o tema; comparar a literatura no âmbito da 

informatização do Prontuário do Paciente e discutir os benefícios quanto à 

preservação das informações dos pacientes, através da prática da informatização 

dos documentos contidos no Prontuário, igualmente para fundo estatístico e análise 

sócio econômica. 

A metodologia é de cunho qualitativo envolvendo a busca e análises das 

bases teóricas como textos, artigos, periódicos e teses, com a finalidade de 

analisar o ponto de vista de cada autor, para enfim obter uma reflexão acerca do 

tema escolhido. 
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2        A ORIGEM DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE ATÉ A ATUALIDADE 

 

Diante da crescente produção de documentos médicos as inovações 

tecnológicas no que diz respeito à informatização da documentação acumulada 

pelas instituições hospitalares, surgem como um agente facilitador na recuperação 

das informações dos pacientes, evitando a perda das mesmas, tornando-se um 

histórico ainda mais completo e sobretudo a possibilidade de preservar as 

informações sobre o paciente e a rapidez com que possam ser resgatadas. 

Ao rever a literatura observa-se que o costume de registrar informações 

sobre o paciente é antigo. Mota (2006, p.54), ressalta a origem da palavra 

prontuário que provêm do latim Promptuarium e, significa “lugar onde se guardam 

ou depositam as coisas que se pode necessitar a qualquer instante”. 

No século V a.C., já se pensava sobre a importância dos registros de 

doenças para controlar seu curso e suas possíveis causas. Somente no final do 

XVIII na Europa, deixou de ser de responsabilidade dos religiosos, mas sim dos 

próprios médicos o ato de registrar as informações nos hospitais. 

A ascendência do registro do acompanhamento do paciente, se deu mais 

tarde em 1880, nos Estados Unidos, mais precisamente em Minnesota. 

 

Foi o cirurgião William Mayo, da Clínica Mayo, que observou que a 
maioria dos médicos mantinha anotações dos pacientes de forma 
cronológica.  “Entre 1913 e 1918, o Colégio Americano de 
Cirurgiões estabeleceu os “Padrões Mínimos de Assistência 
Hospitalar” a serem alcançados pelos hospitais que pretendessem 
a sua aprovação. O preenchimento do prontuário era uma das 
exigências. (TEIXEIRA, 2010, p.1) 

 

Anteriormente chamado de Prontuário Médico, aos poucos esse conceito 

está desaparecendo pelo fato de que as informações contidas nele dizem respeito 

à saúde do paciente, assim sua nomenclatura foi modificada para Prontuário do 

Paciente. 

O Prontuário do Paciente é um documento que reúne todos os dados e o 

histórico de saúde de um indivíduo. 

 

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Resolução 
n.º 1.638/02, define prontuário como “documento único”, constituído 
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de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, 
gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a 
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, 
sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros 
da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada 
ao indivíduo. (CFM, 2002). 

 

Diante dessa resolução, pode-se perceber a importância do documento para 

os demais setores das instituições de saúde e para a sociedade, demonstrando 

tratar-se de um documento arquivístico, pelo fato de que este suporte em papel às 

informações contidas no prontuário são únicos e de caráter e probatório, pode ser 

usado em processos judiciais etc., devido à confiabilidade do seu teor, podendo ser 

utilizadas pelo próprio paciente se necessário. Além de contribuir para estatísticas 

de doenças e como fonte de pesquisas, fornecendo dados para a gestão da 

instituição de saúde, desde o consumo de materiais à necessidade de 

medicamentos. 

Em vista de todas essas especificidades e a importância dessas informações 

contidas no Prontuário do Paciente, o avanço tecnológico dá a oportunidade de 

preservar todas estas informações, através da digitalização destes documentos ou 

por outra tecnologia chamada Prontuário Eletrônico do Paciente. Na qual podem 

sem mantidas as informações sem riscos de prejuízos ocasionados pelos agentes 

biológicos ou degradação pelo tempo e manuseio.  

 

Podemos dividir as causas degradantes dos documentos em dois 
grupos: causas intrínsecas e causas extrínsecas, subdivididas, por 
sua vez, em razão de sua natureza física, química ou biológica e por 
base em sua atuação habitual ou ocasional. (CRESPO, 1984, p.109) 
 

Também apresenta as agentes de destruição em dois grupos: os 
agentes internos que são provenientes da própria matéria-prima que 
compõem o papel e que provocam reações físicas e químicas 
agressivas; e os externos que ocorrem a partir do uso e dependem 
da tinta, do manuseio e da guarda. (BECK, 1985, p.34) 
 

  Por tanto, esta tecnologia faz com que todas as informações sejam 

recuperadas com mais agilidade e precisão, economizando tempo ao tentar 

entender as escritas médicas e ainda resolvendo parte dos problemas ligados ao 

espaço físico, pois sendo as informações produzidas e armazenadas em suporte 

digital, não se faz necessária a locação de um grande espaço físico, que nos dias 



16 

 

atuais é um grande desafio para os profissionais na área da Arquivologia, pois é 

uma dificuldade que comete a todos os tipos de acervos. 

2.1 A INFORMATIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

 

Através das Resoluções 1.638 e 1.639 (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2002), o Prontuário Eletrônico do Paciente passa a ser considerado 

pelo Conselho Federal de Medicina como forma legal de arquivamento das 

informações do paciente. O conceito do Prontuário do Paciente se mantém, porém, 

o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconhece o Prontuário produzido em 

suporte eletrônico também como fonte informacional, inclusive, a assinatura 

eletrônica como fidedigna, substituindo assim, a assinatura do médico nos 

documentos de internação, alta e prescrição. Além de estabelecer a guarda 

permanente dos Prontuários do Paciente que forem arquivados digitalmente, em 

meio óptico ou magnético e microfilmados. Entre outras definições, se destaca o 

conceito de que “o Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP) faz parte de uma 

coleção de documentos (dossiê) que deve ser preservada como “patrimônio 

cultural”, por ser a representação da saúde de grupos sociais pertencentes a uma 

sociedade e a uma região, e também representante dos investimentos e políticas 

públicas em saúde.” (CRUZ; FLORES; GARCIA, 2011, p.99). A partir desta 

afirmação, pode se considerar as informações do Prontuário do Paciente, como 

patrimônio cultural, pois de certa forma também contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida de cidadãos de determinadas regiões, através de pesquisas 

socioeconômicas. 

Neste sentido a informatização das informações contidas no Prontuário 

ocasiona facilidade ao acesso às informações, porém existe a preocupação de 

como se manteriam tais informações intactas em suporte digital, existem inúmeras 

possibilidades de preservação dos registros, como fazer uso de senhas individuais. 

Sendo assim, cada informação que fosse alterada seria salva em um banco de 

dados e tendo a identificação de quem pudesse ter alterado, também restringindo o 

acesso de algumas informações de caráter pessoal ou sigiloso. 

 

O Prontuário Eletrônico de Pacientes envolve o envio e o manuseio 
de informações sobre a saúde das pessoas. Estas informações são 
propriedades dos pacientes, e as instituições que as geraram são 
responsáveis em manter a guarda e o sigilo de documentos. Para 
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garantir a confiabilidade e autenticidade destes documentos, bem 
como impedir a contestação da veracidade das informações 
contidas nos mesmos, a SBIS (Sociedade Brasileira de Informática 
em Saúde), em seu manual de certificação para sistemas de 
registro eletrônico em saúde, recomenda a utilização de certificados 
digitais em conformidade com a ICP - Brasil, (Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras), para o processo de assinatura e 
autenticação digital pessoal ou sigiloso. (CRUZ, 2011, p. 63) 

 

A preocupação com a degradação das informações contidas no Prontuário 

gera a necessidade de discorrer entre outras técnicas para se manter perpétuos os 

documentos, que por sua vez, também resolve parte dos problemas ocasionados 

pela falta de espaço físico nas instituições de saúde, pois se torna um dos maiores 

desafios do Arquivista que é lidar com a falta de local físico para acolher a grande 

demanda de massa documental produzida diariamente não só nas instituições 

hospitalares, como em todas as esferas organizacionais. 

Ressalta-se a importância de analisar estes documentos antecipadamente 

se tornando-se uma etapa de grande valia, ao passar por critérios arquivísticos da 

avaliação de documentos, visando à necessidade ou não da submissão a este 

tratamento, em relação à importância da preservação da referida documentação 

acumulada. 

No que diz respeito à digitalização se torna uma técnica favorável para 

preservar e manter a legitimidade das informações dos pacientes em um todo, 

sendo para pesquisas de enfermidades e em caráter de estudos socioeconômicos. 

É no sentido de preservar não somente os suportes, mas a informação através do 

acesso que a digitalização se torna uma atividade importante, que pode ser 

definida como um “processo de conversão de um documento para o formato digital 

por meio de dispositivo apropriado, como um escâner” (ARQUIVO NACIONAL, 

2001, p. 8). Seguindo este conceito, percebe-se que, para que seja feito este 

procedimento são necessários equipamentos específicos e talvez um treinamento 

para que sejam utilizados, adequadamente desde que haja manutenção contínua 

Se tornando necessário um investimento maior em infraestrutura tecnológica nas 

instituições de saúde. “A preservação da informação produzida em meio digital 

envolve questões relacionadas à elaboração de políticas públicas com este fim. 

Deve ser destacado que Políticas Públicas com este objetivo envolvem a utilização 

de elevados recursos financeiros.” (CRUZ, 2011, p.56). 
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3  O SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO E O PRONTUÁRIO 

DO PACIENTE 

 

Neste capítulo será abordado a relação entre o Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística – SAME e o Prontuário do Paciente, como o setor atua na organização, 

composição e controle do mesmo, assim como seu valor para o SAME, para a 

Instituição e para o paciente. Neste sentido, CRUZ (2011, p. 65) afirma que “a 

gestão em arquivos surge para auxiliar no planejamento da organização das 

informações armazenadas nos mais variados suportes. Devido à complexidade, a 

gestão é uma tarefa multidisciplinar que envolve profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento humano.” 

Portanto, vale lembrar o conceito de gestão de documentos, que vai se 

constituir a partir da Administração, que trouxe para a Arquivologia as ideias de 

racionalização do processo administrativo, logo, o controle da produção de 

documentos. A partir da década de 50, o conceito de gestão arquivística de 

documentos foi estabelecido nos Estados Unidos com o objetivo de racionalizar a 

produção documental, facilitar o acesso aos documentos e regular sua eliminação 

ou guarda permanente. 

 

Os Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos são 
considerados pioneiros, desde os anos 1940, na elaboração do 
conceito de gestão de documentos (records management) cuja 
ótica, inicialmente, era nitidamente mais administrativa e econômica 
do que arquivística, uma vez que se tratava, essencialmente, de 
otimizar o funcionamento da administração, limitando a quantidade 
de documentos produzidos e o prazo de guarda. (ILDOLFO, 2007, 
p.30-31) 

 

No Brasil, de acordo com o Arquivo Nacional, o conceito de gestão de 

documentos é um “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 

corrente e intermediaria, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (ARQUIVO NACIONAL, 1995, p. 5 e 7). Tais atividades dizem respeito 

ao planejamento, organização, controle, coordenação de recursos materiais e 
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humanos, do espaço físico e dos equipamentos, para o aprimoramento e a 

facilitação do ciclo vital. 

A gestão de documentos tem como objetivos assegurar que a produção, 

administração, conservação, destinação e acesso aos documentos se deem de 

forma eficiente e racional, aumentando a eficácia administrativa; facilitar a 

recuperação de documentos e/ ou informações e racionalizar sua guarda e 

conservação. 

 

Entende-se que a gestão de documentos é a garantia de acesso às 
informações, independente do suporte em que os documentos 
estejam armazenados. Aos profissionais de arquivo compete 
administrá-los de modo que sejam recuperados de forma rápida, 
eficaz e com a máxima segurança possível. As atividades de 
gestão de arquivos devem ser planejadas de forma que ocorra um 
levantamento da realidade institucional. Dessa forma, poderão ser 
traçadas as diretrizes e estratégias que devem ser adotadas nos 
órgãos produtores dos documentos. (CRUZ, 2011, p.66) 

 

A importância da gestão de documentos, na organização do prontuário e do 

SAME está na forma em que seus procedimentos e técnicas permitem racionalizar e 

controlar a produção de documentos, garantindo seu uso e destinação adequados, 

assegurando a preservação dos mesmos, garante e facilita o acesso às informações 

contidas nos documentos. Permitindo assim, o máximo aproveitamento das 

informações disponíveis e necessárias à tomada de decisões e o maior 

aproveitamento dos recursos humanos e materiais, bem como fazendo com que os 

documentos do prontuário médico, possam ser também ferramentas de apoio para o 

corpo clínico, a administração do hospital e ao cidadão na garantia de seus direitos, 

tendo o Arquivista o papel fundamental para enfatizar tais conceitos e teorias e 

coloca-los em prática dentro do Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. 

 

No Brasil, o primeiro hospital a implantar o serviço foi o Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, em 1943. O segundo 
hospital brasileiro a implantar o Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística, responsável por coordenar as ações e documentos do 
Prontuário, foi a Santa Casa de Santos, 1945. O terceiro foi o 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. (TEIXEIRA, 
2010, p. 1) 

 

Cada instituição se encarrega de criar suas diretrizes na criação do mesmo do 

Prontuário, estabelecidas por uma comissão específica. Na qual os integrantes 
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decidem a respeito das especificidades do prontuário para a instituição, assim como 

o espaço físico a ser disponibilizado para os manter, sempre visando a praticidade 

do acesso ao corpo clínico hospitalar, para que as atualizações possam ser 

constantes, e são necessárias, pois se trata de um instrumento com grande valor 

informacional. 

 

De acordo com Cruz (p.30, 2011), “SAME é o serviço encarregado em 

identificar os pacientes, bem como o responsável em manter o prontuário de 

pacientes, de forma acessível e ordenada, de acordo com os critérios estabelecidos 

por cada instituição de saúde.” 

Estes critérios, que Cruz (2011, p.30) exemplifica, são regidos pelo conselho 

de administração, o qual incumbe aos funcionários administrativos e corpo clínico, a 

responsabilizar-se pela qualidade da assistência proporcionada ao paciente, tendo 

como meio de comunicação entre os médicos que atendem ao paciente e avaliação 

dos serviços, o prontuário do paciente.  É de responsabilidade do gestor do hospital, 

o nomear profissional mais capacitado para gerenciar o Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística, definindo as normas e padrões instituídos pelo hospital, a qual o 

profissional submeterá o setor, sendo de responsabilidade do mesmo, observar as 

necessidades do setor e repassar para a administração do hospital. 

 

Sabe-se que a eficiência dos arquivos passa por processos 
metodológicos claros que auxiliem na sistematização do acesso às 
informações. Para tanto, necessita-se de políticas de gestão 
documental que funcionem como uma ferramenta e garantam a 
organicidade e funcionalidade dos acervos de documentos. (CRUZ, 
2011, p. 66) 

 

Um prontuário completo em sua composição, traz uma série de benefícios 

tanto para a instituição, quanto para o indivíduo e para a sociedade, isso porque 

através de tais informações contidas no mesmo, são feitas análises de casos, 

estudos patológicos, até mesmo análise de comportamento de tal indivíduo 

auxiliando a descoberta de tratamento ou cura de algumas doenças e análises 

estatísticas. 

 

O CFM estabelece que um prontuário médico deve ser composto 
de alguns requisitos mínimos, independente do suporte usado 
(analógico ou meio eletrônico). São eles: identificação do paciente, 
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anamnese e exame físico, exames complementares, hipóteses 
diagnósticas, diagnóstico definitivo, tratamento realizado, evolução 
diária etc. Os prontuários de Pacientes devem apresentar um 
conjunto de documentos que se relacionam e precisam ser 
preservados. (CFM, 2002) 
 

 

Tais análises feitas pelo corpo clínico hospitalar, os relatórios e descrições 

são de importância também para a administração do hospital. O SAME, é o setor 

que controla e organiza a entrada e saída dos prontuários, além de idealizar a 

forma de como o prontuário será organizado, assim como seus componentes, 

prezando também sua acessibilidade. 

 

O Serviço de Arquivos Médicos e Estatísticos - SAME tem por 
finalidade a manutenção de integridade do conjunto de prontuários 
pertencentes ao hospital, por meio de atividades desenvolvidas 
segundo critérios especiais de guarda, classificação, codificação e 
controle da circulação dos prontuários, bem como necessário sigilo 
no que se refere ao conteúdo dos mesmos. (...) Está diretamente 
subordinado à Diretoria Administrativa e suas áreas de 
coordenação abrangem os seguintes Setores: Registro Geral, 
Arquivo Médico e Estatística. (PROAHSA, 1978, p.303) 

 

A responsabilidade da veracidade das informações contidas no prontuário é 

do corpo clínico que acompanha o paciente, é importante ressaltar a importância 

destas declarações e relatos, e ao término de cada anotação finalizar com a 

assinatura do profissional responsável do mesmo, para que possa se resguardar e 

garantir a integridade e fidedignidade do documento. 

Contudo, o Arquivista, responsável pelo SAME, deve ter conhecimento das 

políticas administrativas do hospital, pra que possa lidar com questões complexas, 

judiciais que possam surgir e prover que as leis e normas estabelecidas pela 

instituição sejam cumpridas, no sentido de preservar as informações. A política de 

gestão arquivística no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico, deve ser formulada 

com base na análise do perfil institucional, isto é, de seu contexto jurídico-

administrativo, estrutura organizacional, missão, competências, funções e 

atividades, de forma que os Prontuários produzidos e os documentos que o 

compõe sejam os mais adequados, completos e necessários. 
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4 ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS COMO FONTE DE PESQUISA 

 

O capítulo a seguir apresentará a importância da informatização dos dados 

clínicos do paciente e dos dados estatísticos como fonte de pesquisa, uma vez que 

estes são a síntese das informações contidas no prontuário do paciente. A partir do 

exposto, seu conteúdo versará sobre a análise e comparação destes resultados 

sobre a morte materna em diferentes contextos socioeconômicos. Para tanto, serão 

compreendidos os dados dos anos 2008 a 2012, na região Metropolitana do estado 

do Rio de Janeiro. 

Os dados analisados foram coletados do banco de dados do DATASUS, no 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), que são supridos através das 

informações geradas pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico das Instituições 

de Saúde. 

O preenchimento do atestado de óbito, parte integrante do Prontuário do 

Paciente, além de se constituir em temática de grande relevância para as 

estatísticas de saúde em geral, reveste-se de especial importância quando se 

deseja trabalhar com a mortalidade materna. Sendo documento base do SIM, o 

formulário/declaração de óbito preenchido pelo médico no momento da morte do 

indivíduo e que será posteriormente trabalhada para serem informatizadas para 

formação dos bancos de dados (D.O em anexo 1). 

Com base nestes dados foram calculados o coeficiente dos óbitos maternos 

(diretos e indiretos), morte relacionada a gravidez1, parto e puerpério, e morte 

materna diretas2 e indiretas3 separadamente e analisou-se os valores das taxas 

                                                 
1
 “A morte relacionada à gestação é a da mulher enquanto grávida ou dentro de 42 dias do término da 
gravidez, seja qualquer que tenha sido a causa da sua morte” (Brasil, MS, DATASUS, Informações 
de Saúde, Definições). 

2
 As mortes obstétricas diretas, são aquelas resultantes de complicações obstétricas na gravidez, 
parta ou puerpério, devidas a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou devidas a uma cadeia 
de eventos. 

3
 As mortes obstétricas indiretas, são as resultantes de doenças existentes antes da gravidez ou de 
doenças que desenvolveram durante a gravidez, não devido a causas obstétricas diretas, mas que 
foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 
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obtidos, de causas básicas de morte materna ás mais frequentes e foram 

colocadas em ordem de maior porcentagem. 

 

 

 

4 .1 RESULTADOS 

 

Nos anos de 2008 a 2012 ocorreram 877 óbitos maternos com causas 

básicas variadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Conforme a tabela a 

seguir, a distribuição do número de óbitos por ano foi o seguinte: 

Tabela 1: ÓBITOS MATERNOS POR ANO 

  2008 2009 2010 2011 2012 

RJ  115 147 122 119 133 
FORA REG.METROP.       35 55 56 45 46 
IG. 

 
1 2 

 
1 

TOTAL 150 203 180 164 180 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

No ano 2008 foram 150 ocorridos. Deste total 115 foram de mulheres 

residentes na capital do Rio de Janeiro e 35 casos de mulheres residentes fora da 

capital. 

Em 2009 o número de óbitos ocorridos na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro foram 203 óbitos sendo que 147 de mulheres que residiam na capital e 55 

fora e 1 ignorado. 

Para o ano de 2010 foram 180 casos, sendo que deste total 122 foram de 

mulheres residentes no Município do Rio de Janeiro e 56 casos fora da capital e 2 

ignorados. 

Em 2011 foram observados 164 casos ocorridos na região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Deste total 119 casos foram de mulheres que residiam na capital e 

45 casos fora. 

Em 2012 o número de óbitos ocorridos foi de 180, sendo que 133 casos 

foram de mulheres residentes na capital e 46 casos de mulheres que residiam fora 

da capital e 1 ignorado. 
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Gráfico 1 

 

Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

Quando analisamos a taxa de mortalidade materna no período de 2008 a 

2012 na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, observamos que a 

morte obstétrica direta na maioria dos casos, mata mais que a soma das mortes 

obstétricas indiretas com a relacionada à gravidez, parto e puerpério, de acordo 

com as próximas tabelas: 

 

Tabela 2: TAXA DE MORTALIDADE MATERNA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DO RIO DE JANEIRO DE 2008 a 2012 

 

Ano 
Morte relacionada à 

gravidez, parto e 
puerpério 

Morte Obstétrica 
Direta 

Morte Obstétrica 
Indireta 

Mortalidade 
Materna 

2008 2,38 5,07 1,82 7,20 
2009 2,61 5,03 3,97 9,12 
2010 1,83 5,04 2,33 7,69 
2011 1,95 4,44 2,07 7,24 
2012 2,06 5,08 2,48 8,04 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 
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Tabela 3: NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS DA REGIÃO METROPOLITANA 
DO RIO DE JANEIRO DE 2008 A 2012 - VALORES BRUTOS 

Ano 
Morte relacionada 
à gravidez, parto e 

puerpério 

Morte 
Obstétrica 

Direta 

Morte 
Obstétrica 

Indireta 
Mortalidade Materna 

2008 38 81 29 115 

2009 42 81 64 147 

2010 29 80 37 122 

2011 32 73 34 119 

2012 34 84 41 133 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

 

Gráfico 2 

 

Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 
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Ao estudar as mortes obstétricas diretas e as relacionadas à gravidez, parto 

e puerpério, encontramos diferenças mínimas de uma taxa para outra, 

praticamente em todos os anos analisados. Apenas o ano de 2010 que foge a esse 

padrão analisado, pois os óbitos diretos são mais que o dobro dos relacionados, 

conforme visto na tabela 2. 

Tabela 4: MORTE MATERNA DURANTE GRAVIDEZ, PARTO OU ABORTO 
 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

RJ 38 42 29 32 34 
FORA REG 

MET 16 16 28 13 14 
IG 

  
2 

  TOTAL 54 58 59 45 48 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

Quando analisamos os óbitos maternos em geral, sendo contadas apenas 

as causas diretas e indiretas (sendo retirados os ignorados) observamos que a 

quantidade de óbitos é elevada, sendo o ano de 2009 o qual obteve o valor mais 

elevado (N= 147), fazendo assim com que as taxas de mortalidade materna sejam 

altas (Tabela 3). 

 

Tabela 5: MORTE MATERNA OBST DIRETA 

  2008 2009 2010 2011 2012 

RJ 81 81 80 73 84 
FORA REG METROP 25 25 34 21 21 
IG 

 
1 

   TOTAL 106 107 114 94 105 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

 

Tabela 6: MORTE MATERNA OBST INDIRETA 

  2008 2009 2010 2011 2012 

RJ 29 64 37 34 41 
FORA REG.METROP 9 27 17 19 23 
IG 

  
2 

 
1 

TOTAL 38 91 56 53 65 
Fonte: Do autor. Dados coletados do DATASUS/SIM 

 

Em relação à distribuição dos tipos de morte nessa série temporal, podemos 

analisar a variação das taxas. Verificando a distribuição da taxa de morte 
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relacionada à gravidez, parto e puerpério, encontramos as taxas bem próximas. 

Merece destaque o ano de 2009, onde a taxa foi a mais elevada 2,61 (Tabela 2). 

Quanto à morte obstétrica direta, as taxas se mantêm relativamente 

próximas, mas segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), os anos 

2008, 2009, 2010 e 2012 são “classificados como taxas elevadas”. Mas não 

podemos então, considerar os demais anos baixos, se as diferenças entre as taxas 

não chegam a um (Tabela 2). 

Já as mortes obstétricas indiretas se mantêm bem baixas em todos os anos, 

merecendo o estaque o ano de 2008, que obteve a menor delas 1,82 (Tabela 2). 

A mortalidade materna (mortes obstétricas diretas e indiretas, sem os 

ignorados), em todos os anos estudados, é considerada alta, segundo a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que considera alta a taxa a partir 

de cinco. Merecendo destaque o ano de 2009, que chegou a 9,12 (Tabela 2). 

E os valores ignorados da mortalidade materna na Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro no período estudado, encontram-se relativamente baixos, 

quando analisado o valor de óbitos de cada ano (Tabelas 4, 5 e 6). 

Com base no período de 2008 a 2012, verificamos que a taxa de óbitos por 

causas materna na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nos 5 anos analisados 

manteve-se em 1º posição o ano de 2009 com a taxa de 9,12, 2º posição o ano de 

2012 com a taxa de 8,04, 3º posição o ano de 2010 com a taxa de 7,69. 4º posição 

o ano de 2011 com a taxa de 7,24 e 5º posição o ano de 2008 com a taxa de 7,20.  

Observa-se que o ano de 2009 foi o ano com maior elevação de óbitos, com 

a taxa de 9,20, sendo a morte obstétrica direta com a maior taxa, de 5,03. Nos 

anos de 2011 e 2008, foram os anos de menores taxas, sendo o ano de 2008 o 

valor inferior mais significativo ao apresentar a taxa de 4,44 por morte obstétrica 

direta, sendo feita a comparação entre os anos de 2008 a 2014, foi o único ano que 

apresentou a taxa menor que 5. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho pode se observar como a preservação e o comprometimento 

na atualização dos dados contidos no Prontuário do Paciente é importante para a 

instituição que mantém sua guarda e para a sociedade como um todo. 

Percebendo-se que a informatização do Prontuário ou a implantação do 

Prontuário Eletrônico do Paciente, resolve grande parte dos problemas 

ocasionados por danos e perdas, pela falta de acondicionamento ideal e agentes 

internos e externos, se tornando uma melhoria fundamental para o maior 

aproveitamento das informações clínicas geradas, porém não extingue-se a 

especificidade do Prontuário físico, ou seja em papel, por ainda faltar infra estrutura 

ideal para a manutenção desta evolução tecnológica nas Instituições de Saúde. 

Destacando-se o papel do Arquivista nas instituições de saúde, por proporcionar 

aos hospitais uma política de gestão de gestão de documentos, tornando a 

organização possível e funcional, resultando em uma recuperação rápida e 

eficiente. 

Através da análise dos dados retirados do Sistema de Informação de 

Mortalidade do DATASUS, constata-se a importância dos dados, para a 

diagnóstico da qualidade da saúde, como as da mortalidade materna destacadas 

neste trabalho como exemplo, como no aspecto da saúde de qualquer indivíduo 

indiferentemente da sexualidade. Dados estes que são adquiridos através do 

prontuário do paciente ou dessa comunicação existente com o Serviço de Arquivo 

Médico e Estatístico. Sendo determinante tais dados para estudo de casos clínicos, 

complexos ou não, para análises estatísticas, entre outros, que servem tanto 

analisar a frequência e incidência de doenças, quanto para se obter um quadro 

indicativo de fatores sócio econômicos que podem pôr fim ocasionar enfermidades 

e contribuindo para a avaliação da assistência prestada, consecutivamente 

colaborando com as melhorias na qualidade dos serviços de saúde. 



29 

 

REFERÊNCIAS 
 
 

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE HOSPITAIS. Manual de Organização de Serviço 
de Arquivo Médico e Estatística de um Hospital. Tradução e publicação da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 2ª Edição, 1972. 
 
ARQUIVO NACIONAL. (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. 
Rio de Janeiro, 2005. 
 
ARQUIVO NACIONAL. Gestão de Documentos: conceitos e procedimentos 
básicos. Rio de janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 5 e 7. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
Documentação – Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 
2011. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e  
Documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 
 
BECK, Ingrid. Manual de preservação de documentos. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 1985 (Publicações Técnicas, 42). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Datasus. Informações de Saúde. Definições. 
Acessado em: 22 de Novembro de 2014. 
 
BRASII..Ministério da Saúde. Datasus. Sistema de Informações de Mortalidade 
(SIM). Acessado em: 22 de Novembro de 2014. 
 
CAMPAGNOLLI, Paula Regina. Sistema de Arquivos Médicos e Estatísticos: Um 
estudo descritivo como referência básica à implantação e a operacionalização. 
Disponível em: www.profsergio.net/artigos/artigopaularegina. Acessado em: 06 de 
Novembro de 2014. 
 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resoluções 1638/2002 e 1639/2002. 
Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/. Acessado em: 11 de Junho de 2012. 
 
COSMO, Maria Claudia Gouveia. A segurança de Informação em serviço de 
arquivo médico privado. 2006. 94 f. Monografia (Bacharelado) - Curso de 
Graduação em Biblioteconomia, Departamento de Biblioteconomia, UFRN, Natal, 
2006. 
 
CRESPO, Carmen & VTNAS, Vicente. La preservación y restauración de 
documentos y libros en papel: un estúdio dei RAMP com directrices. Paris, 
UNESCO, 1984. 
 
CRUZ, Jorge Alberto Soares; FLORES, Daniel; GARCIA, Olga Maria Correa. O 
Prontuário Eletrônico de Paciente (PEP) como memória, patrimônio 
documental e cultural. Em Questão: Revista da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação da UFRGS, v. 17, n. 2, p. 9, 2011 (ARTIG). 

http://www.profsergio.net/artigos/artigopaularegina
http://www.portalmedico.org.br/


30 

 

 
CRUZ, Jorge Alberto Soares. PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DE PACIENTES (PEP): 
POLÍTICAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO NO HUSM. Santa 
Maria, RS, Brasil 2011. Disponível em: 
http://coral.ufsm.br/ppgppc/images/Jorge%20Alberto%20Soares%20Cruz_Dissertao
%20de%20Mestrado.pdf. Acessado em: 27 de Julho 2014. 
 
Dicionário Brasileiro de terminologia arquivística. Disponível em: 
http://www.arquivonacional.gov.br/download/dic_term_arq.pdf3-101, Porto Alegre, 
jul./dez. 2011. Acessado em: 13 de Agosto de 2014. 
 
GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. O prontuário 
eletrônico do paciente no século XXI: contribuições necessárias da ciência da 
informação. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação v. 2, n. 2, 
2011 (ARTIG). Disponível em: http://www.brapci.ufpr.br/. Acessado em: 11 de Junho 
de 2012. 
 
INDOLFO, Ana Celeste. Gestão de documentos: uma renovação epistemológica 
no universo da arquivologia.  Arquivistica.net – www.arquivistica.net, Rio de Janeiro, 
v.3, n.2, p. 28-60, jul/dez/2007. Acessado em: 30 de Outubro de 2014. 
 
LOPES, Juliana Dias. A utilização do prontuário eletrônico do paciente pelos 
hospitais de belo horizonte. Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 16. 
Monográfico: Internet, sistemas interativos e saúde, 2008. Disponível em: 
http://www.cibersociedad.net. Acessado em: 12 de Junho de 2012. 
 
MOLINA, Letícia Gorri; LUNARDELLI, Rosane S. Álvares. O Prontuário do 
Paciente e os Pressupostos Arquivísticos: estreitas e profícuas interlocuções. 
Informação & Informação v. 15, n. 1, jan./jun. 2010 (ARTIG). Disponível em: 
http://www.brapci.ufpr.br/. Acessado em 13 de Junho de 2012. 
 
MOTA, Francisca Rosaline Leite. Prontuário eletrônico do paciente e o processo de 
competência informacional. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação v. 11, n. 22, 2º sem. 2006 (ARTIG): Disponível em: 
http://www.brapci.ufpr.br/. Acessado em 12 de Junho de 2012. 
 
Organização Mundial de Saúde. Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/ CID – 10. 5º edição – São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1997. 
 
PINTO, Virgínia Bentes. Prontuário Eletrônico do Paciente: documento técnico de 
informação e comunicação do domínio da saúde. Encontros Bibli: Revista Eletrônica 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação v. 11, n. 21, 1º sem. 2006 (ARTIG). 
Disponível em: http://www.brapci.ufpr.br/. Acessado em 12 de Junho de 2012. 
 
PROAHSA. Manual de organização e procedimentos hospitalares. São Paulo, 
FGV/EAESP/HC/FMSP, 1987. 
 

http://coral.ufsm.br/ppgppc/images/Jorge%20Alberto%20Soares%20Cruz_Dissertao%20de%20Mestrado.pdf
http://coral.ufsm.br/ppgppc/images/Jorge%20Alberto%20Soares%20Cruz_Dissertao%20de%20Mestrado.pdf
http://www.arquivonacional.gov.br/download/dic_term_arq.pdf
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000011547&dd1=1d2d5
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000011547&dd1=1d2d5
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000011547&dd1=1d2d5
http://www.arquivistica.net/
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000009077&dd1=15a7a
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000009077&dd1=15a7a
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000003837&dd1=19a0f
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000003837&dd1=19a0f


31 

 

PRADO DE MELLO JORGE, Maria Helena. GOTLIEB DAVIDSON, Sabrina Léa. 
LAURENTI, Ruy. A Saúde no Brasil – Análise do período 1996 a 1999. OPAS/ 
OMS, 1º edição 2001, Editora Parma Ltda. 
 
TEIXEIRA, Josenir. Prontuário do Paciente. 
http://www.portaldaenfermagem.com.br/entrevistas_read.asp?id=50 
Acessado em: 06/11/2014. 
 
Souza ML, Laurenti, R. “Mortalidade materna: conceitos e aspectos estatísticos”. 
Série divulgação nº 3, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldaenfermagem.com.br/entrevistas_read.asp?id=50


32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Anexo I 
 

 


