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Resumo 

 

Os sistemas de informação em saúde com a funcionalidade de prontuário eletrônico são             

facilitadores para o setor da saúde, apresentando diversos benefícios para os agentes            

envolvidos. No entanto, a implantação destes sistemas muitas vezes fracassa e desestimula            

novas tentativas de adoção. Este artigo visa analisar os fatores críticos e lacunas entre o               

conceito do sistema e a realidade.  
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Abstract 

 

Healthcare information systems that have an electronic medical record functionality are           

facilitators to the healthcare sector, delivering several benefits to those involved. However,            

implementation of these systems frequently fails, inhibiting new adoptions of this tool. This             

article aims to analyze the critical factors and gaps between the concept of the system and its                 

reality. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia se mostra presente e indispensável em diversos setores. As grandes            

empresas consideram a TI (tecnologia da informação) como diferencial estratégico para seus            

negócios e fazem investimentos contínuos na área. Porém, na área da saúde, nos deparamos              

com uma difícil realidade: apesar de todo o avanço tecnológico, a TI muitas vezes representa               

uma barreira ao invés de uma ferramenta facilitadora.  

Diante da situação atual no Brasil, onde a infraestrutura básica de tecnologia na área              

da saúde não é restrita a instituições privadas, prontuários eletrônicos ainda soam como uma              

realidade utópica em ambos setores (público e privado), dados de saúde não conversam entre              

si e diversos sistemas diferentes tentam resolver o mesmo problema, sentimos a necessidade             

de tentar entender os principais motivos e barreiras presentes neste cenário.  

Segundo uma pesquisa do CETIC (Centro Regional de Estudos para o           

Desenvolvimento da Sociedade da Informação), em 2018, 94% dos estabelecimentos de           

saúde entrevistados utilizavam o computador e destes, 87% faziam uso da internet. Ainda             

segundo a pesquisa, em 2017, 68% dos estabelecimentos de saúde públicos fazem uso de um               

sistema eletrônico para registro das informações dos pacientes, mas apenas 11% guardam            

essas informações somente em formato digital. De um total de 96.911 estabelecimentos            

entrevistados, apenas 22.065 possuem um setor de TI, representando 27% do total. 

A maioria (53%) armazenam as informações de duas maneiras: parte em papel e parte              

em sistema eletrônico. Menos de 25% do total dos estabelecimentos (públicos e privados)             

com sistemas eletrônicos possuem funcionalidades como listar todos os medicamentos que           

um paciente em específico está fazendo uso, fornecer o resumo da alta do paciente ou listar                

todos os resultados de exames radiológicos. Apenas 9% disponibilizam a visualização do            

prontuário para o paciente.  

A motivação do estudo partiu da observação do cenário atual pouco eficiente que             

prejudica não apenas os hospitais e instituições de saúde como também a população de              

maneira geral. Estes problemas podem ser em uma esfera micro, como a dificuldade para              

transferir dados entre os diversos postos de atendimento de saúde, ou ainda em uma esfera               

macro, como a dificuldade de rastrear possíveis epidemias com antecedência. 

"Novos sistemas de informação têm um poderoso potencial para melhorar o           

funcionamento das organizações de saúde." (Neumann et al., 1996; Raghupathi, 1997), porém            

há evidências específicas de que a maioria dos sistemas de saúde são falhos. O trabalho de                
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Anderson (1996) sobre os Sistemas de Informação em Saúde cita que “estudos indicam que              

metade de todos os sistemas de informação baseados em computadores falham”, tanto no             

setor público como no privado. 

Segundo uma reportagem de 2018, o Ministério da Saúde investirá até 3,4 bilhões de              

reais no projeto de informatização das Unidades Básicas de Saúde do país. Além disso, entre               

dezembro de 2016, quando foi lançado o Programa de Informatização das Unidades Básicas             

de Saúde (PIUBS), e março de 2018, houve um aumento de 66,5% de Unidades Básicas de                

Saúde (UBS) utilizando o sistema e-SUS.  

É importante observar a dualidade existente entre os altos investimentos em           

informatização da saúde e os baixos percentuais registrados de setores de tecnologia da             

informação presentes nas instituições de saúde, além de baixa adesão a prontuários            

eletrônicos.  

O objetivo deste trabalho é analisar os principais fatores que causam o sucesso ou              

fracasso na implantação de um sistema de saúde que passam pelos vieses tecnológico, de              

processos, mudança organizacional, gerência de TI, governança, entre outros. O estudo           

também tem como finalidade discorrer sobre como os diversos fatores de uma instituição             

podem influenciar na implantação de um novo sistema, tirando um pouco o foco do sucesso e                

fracasso puramente por questões tecnológicas. 

Será feito um estudo de caso dentro do Ambulatório Mazzini Bueno, localizado no             

campus Valonguinho, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de             

Janeiro, onde será analisado: infraestrutura, tecnologia utilizada, processos, objetivos, equipe,          

gestão, entre outros fatores. Em seguida, utilizaremos um modelo de análise de lacunas (gaps)              

conceito-realidade (Heeks, Mundy e Salazar, 1999). Ou seja, o que falta para o cenário atual               

se igualar ao cenário ideal. O modelo sugere a avaliação das dimensões observadas de um               

modo crítico, a fim de identificar os gaps, arquétipos de falha, tipos de falha e fatores críticos                 

que poderão contribuir tanto para o fracasso como para o sucesso da implantação de um               

sistema de saúde. 

Como cenário ideal, escolhemos o e-SUS, uma solução oferecida pelo governo. O            

e-SUS possui dois sistemas para armazenamento e gerenciamento de informações: o SISAB,            

que contém o registro de informações individualizadas; e o e-SUS AB (Atendimento Básico)             

que é composto pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e pelo sistema de Coleta              

Simplificada de Dados (CDS). O CDS é utilizado em unidades básicas de saúde que não               
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possuem infraestrutura tecnológica, enquanto o PEC é utilizado nas unidades básicas de            

saúde que são parcialmente ou totalmente informatizadas. 

O artigo está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 mostra os trabalhos             

relacionados. O capítulo 3 mostra a conceituação. O capítulo 4 descreve o cenário ideal. O               

capítulo 5 mostra a metodologia de pesquisa. O capítulo 6 mostra os resultados alcançados. O               

capítulo 7 mostra nossas conclusões. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Os sistemas de saúde podem contribuir significativamente para uma entrega de           

serviços de saúde com qualidade. O sucesso ou não da implementação de sistemas depende              

da aceitação ou rejeição destes sistemas pelos profissionais de saúde (Lapointe & Rivard,             

2006). Há inúmeras dificuldades na implantação de sistemas de informação no âmbito da             

saúde, e essas dificuldades passam por aspectos culturais, administrativos e organizacionais.           

A classe médica, de uma forma geral, é conhecida por ser resistente a iniciativas baseadas em                

sistemas de informação (Lapointe & Rivard, 2006).  

Richard Heeks (2002) comenta a dificuldade de se documentar evidências relativas ao            

sucesso e fracasso dos Sistemas de Informação (SIS) em países em desenvolvimento. Além             

de não existirem muitos artigos relacionados a estudos nessa área, há uma dificuldade de              

abstrair conceitos técnicos e analisar de uma perspectiva de alto nível onde é considerado o               

ambiente como um todo e não apenas as questões técnicas do sistema. Muitas vezes o sistema                

de informação é concebido como algo objetivo e racional e não incorpora particularidades             

políticas e/ou valores culturais ao seu desenvolvimento (Heeks, 2002). Em outras palavras, os             

estudos precisam ir além da análise meramente técnica e partir para uma análise que englobe               

esferas relacionadas aos processos, pessoas e regionalidade, por exemplo. 

Dois principais fatores podem ser identificados em uma implantação mal sucedida de            

um sistema de saúde em países como o Brasil: o primeiro é o desafio de manter o sistema                  

funcionando com o passar do tempo e com as condições do local, o que pode acarretar em                 

mudanças de processos e adaptação de novas formas de trabalho. O segundo desafio diz              

respeito a flexibilidade da solução, ou seja, fazer com que a solução (sistema) proposta seja               

capaz de se adaptar e ser reutilizada em outros ambientes. O fator de maior importância,               

acima da qualidade técnica, se refere a facilidade de transmitir e aprender os novos processos               

propostos e da aceitabilidade social  do sistema. (Braa, Monteiro e Sahay, 2004) 
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Um dos fatores que contribuem com o sucesso de um sistema de saúde, citado por               

David Avison e Terry Young (Avison e Young, 2007) é o modelo pensado previamente em               

um contexto nacional, onde já se leva em conta a complexidade e escalabilidade. Além disso,               

cita-se a importância de desenvolver sistemas com pontos de vista mais humanos e menos              

técnicos para um melhor entendimento de como chegar a uma solução que entregue, de fato,               

as demandas solicitadas. 

Bowns, Rotherham e Paisley (1999) afirmaram que a maioria dos problemas           

relacionados à implantação são humanos e não técnicos, muitas vezes por não haver uma boa               

gestão de mudanças. Os processos de trabalho devem ser adaptados com a chegada do              

sistema e não o contrário. Além disso, eles ressaltam a importância de expectativas realistas              

para o sistema, prazos possíveis, o envolvimento dos usuários no desenvolvimento e            

treinamento para o uso correto do sistema.  

Shortliffe (2005) descreve algumas barreiras para o uso efetivo de um sistema de             

informação em saúde, dentre elas: barreiras culturais, barreiras estruturais ou de           

infra-estrutura e barreiras de negócio. As barreiras culturais dizem respeito ao uso de             

tecnologia que nunca foi realmente adotado em seu total potencial, ou seja a TI não está                

presente no dia a dia das dos planejamentos estratégicos, muitas vezes sendo considerada um              

desvio dos objetivos reais das instituições. Barreiras estruturais, ou barreiras de           

infra-estrutura são soluções feitas localmente, que tornam a comunicação entre sistemas e            

dados mais difícil. E por fim, barreiras de negócio, onde os compradores dos sistemas, em               

sua maioria, não são os usuários finais, tornando mais complicada a definição das             

funcionalidades. 

Por fim, concluímos que se faz necessária uma investigação dos problemas associados            

ao fracasso recorrente na implantação de sistema de saúde nas instituições de saúde             

brasileiras, levando em conta diferentes aspectos organizacionais e tecnológicos e pontos de            

vistas de profissionais de TI e profissionais da saúde.  

 

3. CONCEITUAÇÃO 

Neste capítulo iremos explorar os conceitos de sistema de informação em saúde, para             

um melhor entendimento de como o mesmo desempenha um papel fundamental na área da              

saúde. Exploraremos também o conceito de prontuário eletrônico para entender a diferença            

dessa nova abordagem em relação ao prontuário em papel e quais são seus benefícios. Em               
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sequência será apresentado o modelo de análise de lacunas Conceito-Realidade, que servirá            

de base para nosso estudo de caso. O capítulo está separado em quatro subseções: a subseção                

3.1 descreve os sistemas de informação em saúde; a subseção 3.2 descreve o que é um                

prontuário eletrônico; a subseção 3.3 mostra os sucessos e fracassos em sistemas de             

informação e lacunas de conceito-realidade. 

 

3.1 Sistemas de Informação em Saúde 

O objetivo de um sistema de informação é coletar, armazenar, tratar e fornecer             

informações de modo a apoiar os processos de uma organização. Em uma perspectiva             

sociotécnica, os sistemas de informação são compostos por uma interação entre tecnologia e             

as pessoas no local de trabalho, levando em conta a infraestrutura e o comportamento              

humano. 

Um sistema sociotécnico se refere à correlação entre os aspectos sociais e técnicos de              

uma organização como um todo. É fundamental a compreensão da perspectiva sociotécnica            

de um sistema de informação em especial no setor de medicina. Neste contexto, um Sistema               

de Informação em Saúde, ou SIS, surge como um facilitador do trabalho rotineiro,             

automatizando ações repetitivas, simplificando processos de trabalho e reduzindo erros          

humanos, além de garantir maior segurança aos dados capturados. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Sistema de Informação em Saúde            

como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação           

necessária e oportuna para implementar processos de decisões, planejar, organizar, operar e            

avaliar os serviços de saúde.  

Podemos classificar os sistemas de informação de saúde em três grandes esferas:            

Epidemiológicos, Administrativos e Clínicos/Assistenciais. Os sistemas epidemiológicos têm        

como principal objetivo apoiar a gestão de possíveis epidemias ou surtos e auxiliar no              

controle e na prevenção de doenças. Como exemplo, podemos citar o PNI (Programa             

Nacional de Imunizações) e SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica). Os sistemas             

administrativos oferecem apoio para o controle da produção de serviço prestado e para fins              

contábeis enquanto os clínicos auxiliam nos processos do dia a dia da instituição de saúde,               

armazenando dados clínicos do paciente que são gerados ao longo do atendimento            

(Medronho, 2008). Para que o sistema de informação obtenha êxito em seu objetivo,             

geralmente ele passa por quatro fases essenciais:  
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1. Formulação de indicadores: onde são definidos os parâmetros que serão          

analisados. 

2. Coleta de dados: obtenção dos diversos dados necessários para popular o           

sistema e que serão o ponto de partida para a geração de informação             

pertinente. 

3. Processamento de dados: etapa onde acontece a análise geral dos dados,           

constatação e classificação de erros e inconsistências.  

4. Produção de informação: análise dos indicadores, detecção das prováveis         

causas de discrepância e análise das discrepâncias.  

Essas etapas não são aplicadas no nosso estudo de caso pois utilizamos um sistema de               

saúde pronto como cenário ideal. 

 

3.2 Prontuário Eletrônico 

O prontuário eletrônico é uma coleta de informações de saúde armazenadas em            

formato digital. Tipicamente possui informações gerais, como tratamentos e histórico médico           

(medicamentos, procedimentos, doenças, orientações, etc) de um paciente.  

Ao implementar um prontuário eletrônico, os dados do paciente poderão ser           

rastreados a qualquer momento por um profissional de saúde. O prontuário eletrônico é             

projetado para ajudar as organizações a fornecer cuidados eficientes e precisos, agregar todas             

as informações do paciente e para permitir a integração entre os setores e seus respectivos               

profissionais de saúde.  

O Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos propôs em 1997 uma definição             

para prontuário eletrônico do paciente em uma tentativa de resumir suas funcionalidades.  

“Trata-se de um registro eletrônico do paciente, que reside em um sistema            

especificamente projetado para dar apoio aos usuários por meio da          

disponibilidade de dados completos e corretos, lembretes, alertas aos         

médicos, sistemas de apoio à decisão, links para bases de conhecimento           

médico e outros auxílios.” 

Segundo Martins e Lima (2015), a adoção de um prontuário eletrônico envolve um             

elevado investimento financeiro e possui muitas vantagens, como a “agilidade no acesso à             

informação, intercâmbio de informações, economia de espaço, redução de consumo com           

impressões, informações gerenciais rápidas e precisas” e também nota-se a melhoria da            

qualidade dos dados coletados do paciente. É importante salientar também o impacto positivo             
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que o prontuário eletrônico tem na redução de erros médicos, ao auxiliar no diagnóstico,              

otimizar o tempo de consulta, dando mais oportunidade de conversa entre paciente e médico e               

evidenciando interações perigosas entre medicamentos. (Freire, 2010). 

A transição de dados armazenados anteriormente em papel para sistemas          

computacionais facilita a consulta e a exportação do mesmo. A redução do papel se mostra               

um fator essencial para um atendimento eficaz visto que o prontuário em papel pode ser               

facilmente danificado e perdido, além de possuir uma data de validade, uma vez que o papel                

se desgasta com o passar dos anos. Pode-se citar também a questão ambiental, o prontuário               

em papel necessita de recursos ambientais que eventualmente podem ser descartados,           

gerando lixo desnecessário. A passagem dos dados do papel para um sistema digital traz a               

tona questões de segurança e transformação dos dados. Em uma plataforma digital, os dados              

dos pacientes podem ser transformados em informação, com a possibilidade da geração de             

gráficos e indicadores para análise das diversas dimensões da unidade de atendimento em             

questão. Outro ponto importante é a padronização do prontuário: como o sistema            

disponibiliza fichas para serem preenchidas, todos os pacientes terão a mesma estrutura em             

seu prontuário, independente de quem esteja preenchendo.  

Além disso, a adoção do prontuário eletrônico contribui com o surgimento de novos              

bancos de dados de saúde e bancos de conhecimentos médicos, que poderão ser armazenados              

em Big Data para o processamento adequado dos dados. A informação gerada a partir daí               

pode ser muito útil para a identificação de novas patologias, epidemias, identificação de             

novos padrões e sintomas e outros estudos pertinentes. 

Porém a implantação de um prontuário eletrônico também possui algumas          

desvantagens, como resistência da área médica e administrativa que irá utilizar o sistema,             

necessitando de um investimento inicial consideravelmente alto dependendo do estágio atual           

da infraestrutura de TI da instituição de saúde e existe a possibilidade de quedas e               

indisponibilidade do sistema. Apesar das desvantagens, é registrado que adotar um prontuário            

eletrônico é melhor para a instituição de saúde pois será fornecido um atendimento seguro,              

eficiente e rápido para os pacientes. 

O quadro 1 abaixo compara os dois tipos de prontuários (em papel e eletrônico), de               

acordo com as dimensões de aquisição de informação, consulta de informação, padronização            

da informação e tempo de preenchimento do prontuário. 
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Quadro 1 - Quadro de comparação entre prontuário eletrônico e prontuário em papel. 

 
 

Percebe-se que o prontuário eletrônico apresenta uma melhora no armazenamento da           

informação, em comparação ao prontuário em papel, ao centralizá-la e consequentemente           

facilita a consulta. Além disso, o tempo de preenchimento é reduzido. 

 
3.3 Sucesso e Fracasso de Sistemas de Informação  

Ao tentar medir o nível de sucesso de um sistema de informação, é preciso definir               

anteriormente uma medida para analisar e é justamente nesse processo que se encontra uma              

certa dificuldade.  

O sucesso de um sistema de informação depende da informação que este sistema gera              

e isso pode ser medido de diferentes formas, sob várias perspectivas, já que o conceito de                

informação varia. Pode ser considerado o nível técnico e o nível semântico da informação              

gerada, por exemplo. Ao tentar consolidar este pensamento em um modelo, Delone e McLean              

(1992) chegaram ao seguinte diagrama ilustrado na figura 1. 

A qualidade do sistema a nível técnico e a qualidade da informação a nível semântico               

afetam a utilização do sistema assim como a satisfação do usuário. Adicionalmente, a             

quantidade de utilização do sistema pode alterar a satisfação do usuário, positiva ou             

negativamente. 
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Figura 1 - Diagrama do Modelo de Sucesso 

 

 Adaptado de Delone e McLean (1992). 

 

Em relação ao fracasso, Richard Heeks (1999) classifica as falhas do sistema de             

informação em saúde em quatro tipos:  

1. A falha total, onde o sistema nunca é implementado, ou é implementado e             

abandonado logo em seguida. 

2. A falha parcial, onde objetivos importantes não são alcançados ou se obtém            

resultados indesejáveis.  

3. A falha de sustentabilidade, onde uma aplicação é bem sucedida a princípio,            

mas falha após um ou dois anos. 

4. A falha de replicação de um sistema, onde se obtém sucesso em um             

determinado ambiente de aplicação mas não é possível, por diversos motivos,           

replicar este sucesso para outros ambientes.  

A experiência do passado sugere que os esforços para introduzir sistemas de            

saúde em contextos de prática resultarão em falhas e conseqüências          

imprevistas se seus aspectos técnicos forem enfatizados e seus fatores sociais           

e organizacionais forem negligenciados. (Anderson, 1996). 

 

3.4 Lacunas Conceito-Realidade 

Será abordado o modelo de Lacuna de Conceito-Realidade, onde é argumentado que            

quanto maior a diferença entre as concepções do sistema e a realidade atual, maior a chance                

de haver falha. Três arquétipos de concepção-realidade afetam o escopo de sistema de saúde e               

estão associados ao risco de falha:  (Heeks, 1999) 

1. Lacuna de Conceito-Realidade (Rationality-reality gaps): Surgem a partir do         

modo formal e racional que o sistema de saúde é pensado e que não condiz               

com a realidade do dia a dia que ele será utilizado. 
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2. Lacuna de Setor Privado-Público (Private-public sector gaps): Surgem a partir          

da aplicação do sistema em um setor público que foi desenvolvido para o setor              

privado.  

3. Lacuna de País (Country gaps): Surge da aplicação do sistema em um país             

diferente da onde ele foi desenvolvido. 

Neste artigo, consideramos apenas os dois primeiros, uma vez que a Lacuna de País              

não faz sentido no nosso contexto. Nós usaremos um modelo chamado, por Heeks, Mundy e               

Salazar (1999), de ‘modelo ITPOSMO’ em função de suas sete dimensões que são             

necessárias e suficientes para fornecer uma compreensão das lacunas conceito-realidade e           

descritas nos próximos parágrafos: 

1. Informação 

2. Tecnologia 

3. Processos 

4. Objetivos e Valores 

5. Equipe e Habilidades 

6. Gestão e Estruturas 

7. Outros recursos 

 

A análise de cada dimensão é importante para que o problema seja visto como um               

todo, levando em conta diferentes aspectos e não apenas a parte técnica. As questões sociais e                

organizacionais muitas vezes não se limitam aos processos de trabalho ou a estrutura             

organizacional. As expectativas e pontos de vista das partes interessadas contribui para o             

fracasso ou sucesso do sistema. Podemos dizer que o sucesso e o fracasso dependem do               

tamanho da lacuna existente entre as "realidades atuais" e as "concepções de design do              

sistema" (Heeks, 1999). 

Cada uma dessas dimensões pode ser associada aos três arquétipos citados           

anteriormente, gerando uma análise única de acordo com o cenário que está sendo             

investigado. Deste modo, podemos considerar para o nosso estudo de caso: 

 

Dimensões de Lacunas Conceito-Realidade: 

- Informação: esta dimensão diz respeito a flexibilidade na retenção e obtenção de            

informação. Devido a flexibilidade, os usuários podem atender suas necessidades de           
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informações facilmente. Por exemplo, modelos de cadastramento que foquem no que           

é realmente necessário para o paciente e para a equipe médica e as consultas dessas               

informações precisam ocorrer de forma simples, sem a necessidade de vários sistemas            

e bases cadastrais. 

- Tecnologia: diz respeito a infraestrutura tecnológica encontrada no local onde o           

sistema será implementado. Todo equipamento e tecnologia necessária que darão          

suporte para a implementação e manutenção do sistema. Barreiras como a falta de             

investimento em infraestrutura pode ser um problema para esta dimensão,          

principalmente em uma instituição pública.  

- Processo: analisa o conflito entre o processo antes e depois do sistema ser implantado.              

As mudanças que o sistema trará para o dia a dia da instituição e como os processos                 

existentes serão otimizados. É importante manter um equilíbrio da mudança oferecida           

pelo sistema, já que uma mudança brusca pode desestimular seu uso e uma mudança              

mínima pode passar a ideia de que o sistema não é realmente útil, fazendo com que o                 

mesmo não seja utilizado. 

- Objetivos e Valores: esta dimensão busca analisar se o real objetivo do cliente foi              

alcançado, atendendo às diferentes expectativas de perfis e se agregar algum tipo de             

valor a instituição.  

- Equipe (Staffing) e Habilidades: capacidade humana para a utilização do sistema. A            

necessidade de grandes equipes especializadas para a utilização e manutenção do           

sistema pode ser um fator crítico nesta dimensão, já que será preciso um treinamento              

ou contratação de pessoas especializadas. 

- Gestão e Estrutura: analisa os impactos na gestão geral do local onde o sistema será               

implantado, novos espaços físicos, etc. Reorganização que o sistema trará para a            

estrutura existente.  

- Outros Recursos: dinheiro necessário para a implementação, orçamento para a          

manutenção do sistema e tempo de disponibilidade do mesmo. 

 

Dimensões de Lacunas Setor Privado-Público: 

- Informação: instituições públicas tendem a dar menos importância a informação de           

custos e mais importância aos indicadores de desempenho, dependendo dos requisitos           

regulamentares.  
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- Tecnologia: instituições públicas tendem a ter uma tecnologia mais limitada e antiga,            

com baixos investimentos para manutenção e inovação, quando comparadas a          

instituições privadas. 

- Processos: instituições públicas podem se inspirar em processos de sucesso de           

instituições privadas, porém tratam mais doenças que atingem a população mais pobre            

e possuem processos administrativos de acordo com o perfil financeiro de seu            

público. 

- Objetivos e Valores: maximização do orçamento e atendimentos costumam ser          

objetivos comuns para instituições públicas, em contraste a instituições privadas que           

mantêm lucratividade como meta primordial. 

- Equipe e Habilidades: instituições públicas costumam ter menos pessoal capacitado          

em tecnologia e menos enfermeiros disponíveis, podendo resultar em uma barreira           

para esta dimensão. 

- Gestão e Estrutura: instituições públicas tendem a ter baixo investimento em gestão e             

administração, em parte devido a diferentes modalidades de financiamento. 

- Outros recursos: instituições públicas tendem a ter um orçamento menor disponível           

em comparação a instituições privadas.  

 

A análise destas dimensões permite a identificação de diversas lacunas presentes entre            

o conceito proposto pelo sistema e a realidade vista de perspectivas não óbvias, enriquecendo              

assim a investigação de fatores críticos para o sucesso ou fracasso da implantação de um               

sistema. 

Além disso, ao tratar o sistema de informação unicamente como um sistema            

computacional, dando ênfase a técnica, acaba-se omitindo a parte sociotécnica. O modelo            

ITPOSMO define três tipos de racionalidades que podem ocorrer quando o sistema é             

abordado dessa maneira, são estes:  

1. Racionalidade técnica: ocorre quando a tecnologia é pensada como um fim,           

com um objetivo claro e racional, ignorando fatores culturais e          

organizacionais típicas do ambiente onde será implementada.  

2. Racionalidade gerencial: acontece quando o dinheiro e/ou burocracias        

gerenciais são vistas como um papel central do projeto, transformando o           

sistema em um projeto puramente racional e objetivo. 
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3. Racionalidade médica: Embora lide com pessoas, a medicina também é          

freqüentemente concebida de uma maneira objetiva e racional, onde doenças e           

lesões, não pacientes, são a entidade focal (Keen, 1994). Quando a informação            

médica é vista como um papel central no sistema de informação, é provável             

que esta característica o torne demasiadamente objetivo e racional.  

 

O fator humano tem uma grande importância no processo de desenvolvimento do            

sistema, pois contribui com pontos de vista de profissionais da área, que podem definir de               

maneira mais eficaz quais são os reais requisitos do sistema. Em contrapartida, a participação              

em excesso pode gerar decisões egoístas ou individualistas. Nesse contexto, o modelo            

ITPOSMO sugere três tipos de impactos ao implementar sistemas de saúde com uma visão              

mais racional:  

1. Benefícios potenciais: podem haver benefícios ao implementar um sistema de          

saúde racional pois há menores possibilidades de comportamentos egoístas ou          

limitações humanas.  

2. Impactos prejudiciais: Pode haver perigos na imposição de sistemas de          

informação mais racionais à equipe de saúde, quando isso suprime          

comportamentos centrados no paciente.  

3. Impactos equivocados: Além de impor a racionalidade, os sistemas de saúde           

concebidos racionalmente também tendem a impor uniformidade, permitindo        

uma maneira particular de executar atividades. Isto irá suprimir a flexibilidade           

e a diversidade no contexto dos cuidados de saúde. 

Por fim, o modelo ITPOSMO recomenda algumas técnicas que podem ser aplicadas            

para diminuir as lacunas existentes e aumentar a possibilidade de sucesso do sistema             

proposto, tais como:  

- Legitimar e mapear a realidade organizacional: entender a realidade onde o sistema de             

saúde será implementado, tentando não se apegar aos arquétipos de falhas, utilizando            

ferramentas de mapeamento, observando o dia a dia do ambiente e desenvolvendo um             

protótipo que ajudará os usuários a entenderem suas reais necessidades. 

- Sistemas orientados a realidade ao invés de sistemas orientados a racionalidade. 

- Personalização para corresponder às realidades. 
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- Mudar agentes: as dimensões das lacunas conceito-realidade (Informação,        

Tecnologia, Processos, Objetivos e Valores, Equipe e Habilidades, Gestão e Estrutura,           

Outros Recursos como dinheiro e tempo) explicita que a tecnologia é apenas um fator              

dentro de um complexo processo de mudança. Ao mudar o agente, ou seja, enxergar o               

problema do ponto de vista de Processo ao invés de Tecnologia, por exemplo, novas              

soluções surgirão. 

- Desenvolvimento orientado ao usuário final: muitas das lacunas citadas dizem          

respeito ao mau entendimento da parte do desenvolvedor em relação às reais            

necessidades do usuário final. O alinhamento entre usuário final e desenvolvedor           

reduz significamente a necessidade de recursos financeiros e de tempo, o que aumenta             

as chances de sucesso do sistema.  

- Participação: Quando o desenvolvimento orientado ao usuário final não é viável, as            

lacunas conceito-realidade podem ser reduzidas por meio de abordagens participativas          

que permitem que as visões de uma gama de partes interessadas sejam incorporadas             

ao design do sistema. 

- Sistemas e profissionais híbridos: Os atuais profissionais de saúde precisam ser           

híbridos para um conjunto de habilidades mais amplo que inclua um entendimento            

dos sistemas de informação e tecnologia da informação, enquanto os profissionais de            

TI também precisam dessa característica para compreender diferentes contextos de          

aplicação. 

- Incrementalismo: Quando um grande conjunto de mudanças é planejado como parte           

de um novo sistema de saúde, quebrá-las e introduzi-las lentamente e de maneira             

incremental ajudará a reduzir o impacto de qualquer mudança.  

- Detalhar o modelo de lacunas de conceito-realidade: o modelo já propõe uma análise             

baseada em dimensões mas fechar ainda mais o escopo de cada dimensão pode ajudar              

a identificar problemas. 

- Congelar a dimensão de mudança: essa técnica é posterior a detalhar o modelo de              

lacunas, onde ao invés de especificar mais ainda a dimensão da lacuna, é possível              

congelá-la a fim de tentar resolver o problema em outra dimensão. Por exemplo, um              

problema pode ser resolvido na dimensão de processo ao invés da dimensão de TI.  
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Em resumo a estratégia de análise de Lacunas Conceito-Realidade visa identificar           

pontos de atenção que representam pontos chave no projeto de implantação de um sistema de               

informação. Através das dimensões citadas, é possível uma investigação completa e           

abrangente e com as técnicas propostas, pode-se encontrar alternativas para a diminuição ou             

extinção da lacuna. 

  

4. DESCRIÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA 

Neste capítulo iremos explorar o cenário ideal para implantação de um sistema de             

informação com prontuário eletrônico no Ambulatório Mazzini Bueno. Iremos apresentar o           

Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema e-SUS, que são soluções gratuitas oferecidas pelo               

governo que já estão organizadas, estruturadas e prontas para serem utilizadas. Separamos as             

subseções em duas partes, primeiro iremos explicar o SUS para melhor entendimento dessa             

solução, depois iremos introduzir a organização do e-SUS e as funcionalidades deste sistema. 

 

4.1 Apresentação do SUS 

O SUS é uma solução oferecida pelo governo, criado em 1988 a partir da pressão de                

movimentos sociais onde era defendido que a saúde é um direito de todos. Segundo o site do                 

SUS de Minas Gerais, atualmente todo brasileiro e estrangeiro pode utilizar o SUS de graça.               

Quando um cidadão necessita de atendimento à saúde, ele deve se dirigir à Unidade Básica de                

Saúde (UBS), popularmente conhecida como posto de saúde, que é responsabilidade do            

município em que se encontra. A UBS é uma estrutura de complexidade baixa, possuindo              

consultas médicas em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia, além           

de serviços como injeções, curativos, vacinas, inalações. 

Quando um cidadão se dirige a um posto de saúde, ele deve fazer um cartão do SUS                 

que possui um número e uma cor para identificar em qual equipe de Estratégia da Saúde da                 

Família (ESF) ele pertence. O número impresso no cartão SUS identifica o paciente, e pode               

indicar quando e onde o paciente foi atendido. 

Dentro do SUS existem as estruturas de complexidade média entre as UBS e as              

urgências dos hospitais, essas estruturas são chamadas de Unidade de Pronto Atendimento            

(UPA). Estas possuem uma estrutura simplificada contendo raio-x, eletrocardiografia,         

pediatria, laboratório de exames, leitos de observação e uma sala de emergência para             
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estabilizar os pacientes mais graves e futura remoção para um hospital. Esta também serve              

como opção nos finais de semanas enquanto os postos de saúde estão fechados.  

Os hospitais são considerados estruturas de média e alta complexidade, possuindo           

cirurgias e tratamentos clínicos. O paciente chega ao hospital após ter passado por uma UPA               

ou UBS dependendo de cada caso. De acordo com a Política Nacional de Atenção Hospitalar,               

os hospitais são, segundo a portaria Nº 3.390 do Ministério da Saúde, “instituições             

complexas, com densidade tecnológica especifica, de caráter multiprofissional e         

interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas,           

que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde”. 

 

4.2 Organização e funcionalidades do e-SUS 

O SUS conta com dois sistemas para o armazenamento e gerenciamento de            

informações da saúde. O Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e o               

e-SUS AB, que é composto pelo sistema com Coleta Simplificada de Dados (CDS) e pelo               

sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) que dão suporte aos processos das             

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

O CDS é utilizado nas unidades básicas de saúde que não possuem infraestrutura             

tecnológica suficientemente desenvolvida. O CDS funciona como um sistema de transição e é             

composto por sete fichas de registro de informações:  

1. Cadastro Domiciliar 

2. Cadastro Individual 

3. Ficha de Atendimento Individual 

4. Ficha de Atendimento  Odontológico Individual 

5. Ficha de Procedimentos 

6. Ficha de Visita Domiciliar 

7. Ficha de Atividade Coletiva 

 

O PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) é utilizado nas unidades básicas de saúde             

que são parcialmente ou totalmente informatizadas e tem como objetivo organizar uma rede             

de dados do paciente e incentivar a troca de informações entre os hospitais e profissionais da                

rede. O PEC não se limita apenas no registro do prontuário eletrônico e amplia as ferramentas                

e funcionalidades para atender outras diretrizes de um sistema de informação da saúde (SIS).              
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Várias dimensões do paciente são computadas para que a ferramenta seja utilizada da melhor              

forma possível. O PEC implementa atualmente cinco módulos: 

1. Módulo do cidadão: contempla o cadastro do cidadão e a integração com o Sistema               

de Cadastramento de Usuários do SUS (cadSUS). 

2. Módulo de Agenda: contempla as necessidades de configuração da agenda dos            

profissionais, marcação de consulta, controle de chegada e faltosos da agenda. 

3. Módulo de Atendimento Individual: contempla o controle do fluxo de atendimentos            

do cidadão na unidade. 

4. Módulo de Relatórios: contempla a geração de relatórios de cadastro, situação de             

saúde, atendimentos do local, entre outros. 

5. Módulo de Administração: contempla o cadastro de unidades, cadastro do           

profissional (usuário do sistema), controle de perfil de usuário, entre outros. 

Na figura 2 foi retirada do manual de utilização disponibilizado no site do Ministério da               

Saúde, mostra a tela de menu do Sistema e-SUS AB com PEC. 

 

Figura 2 - Tela Inicial do Sistema e-SUS AB com PEC. 

 

Fonte: Manual de Utilização do e-SUS. 

 

O SISAB contém o registro de informações individualizadas, tanto o sistema CDS e o              

sistema PEC fornecerão as mesmas informações ao SISAB. As unidades básicas de saúde que              
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utilizam o SISAB com PEC, o próprio sistema se encarregará de organizar as informações a               

serem enviadas ao SISAB. Para as unidades básicas de saúde que utilizam outro sistema que               

não seja o PEC, é utilizado um modelo de coleta simplificado para o envio das informações. 

Na figura 3 abaixo, adaptada do manual de exportação fornecido pelo Ministério da             

Saúde, podemos entender um pouco da arquitetura do SISAB. 

 

Figura 3 - Distribuição de instalações do Sistema eSUS. 

 

Adaptado de “Sistema e-SUS Atenção Básica Manual de Exportação - API Thrift” 

 

Os dados das UBS (Unidades Básicas de Saúde) são enviadas para uma base             

centralizada localizada em uma Unidade que disponha tal infraestrutura e em seguida são             

enviadas para a base municipal centralizada. As UBS sem estrutura de tecnologia enviam             

diretamente os dados para a base municipal.  

 

5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo será apresentada a abordagem escolhida para a discussão do assunto            

com uma breve justificativa para a escolha. Em seguida, apresentaremos o local onde o              
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estudo de caso foi feito, detalhando suas particularidades e dados pertinentes nas dimensões             

de infraestrutura, processos, equipe, tecnologia, entre outros.  

 

5.1 Estratégia de abordagem do assunto 

Este trabalho aplicará a técnica de estudo de caso para identificar e analisar fatores              

críticos que causam o sucesso ou falha na implantação da tecnologia de prontuário eletrônico              

nos hospitais públicos brasileiros. Para a observação detalhada, foi escolhido o Ambulatório            

Mazzini Bueno, localizado no campus Valonguinho, na Universidade Federal Fluminense,          

em Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  

Em sua definição formal, um estudo de caso é um inquérito empírico que investiga              

um fenômeno contemporâneo dentro do seu conceito de vida real, especialmente quando as             

fronteiras entre fenômeno e contextos não são claramente evidentes (Yin, 1994). 

A escolha desta estratégia foi feita para serem levantados questionamentos de           

"porquê" e "como", a fim de entender e conhecer a infraestrutura, rotina e dia a dia de um                  

ambulatório público brasileiro e posteriormente, analisar a possível eficiência do prontuário           

eletrônico neste local. 

Segundo Yin (1994), o método de estudo de caso é adequado quando não há controle               

sobre os acontecimentos comportamentais e o estudo concentra-se em acontecimentos          

contemporâneos. Por se tratar de um estudo sobre um ambiente do qual não temos controle (o                

ambulatório) e a adoção de prontuários eletrônicos, que apesar de já existirem há alguns anos,               

não são adotados na maioria das instituições públicas ou particulares, é pertinente fazer um              

estudo de caso a partir deste cenário. Até mesmo quando a instituição de saúde possui algum                

tipo de prontuário eletrônico, é comum fazer uso apenas de alguns módulos da solução,              

tornando o sistema ineficiente, de difícil comunicação e pouco prático. 

Para uma análise mais profunda, foi escolhido uma instituição de média           

complexidade: o ambulatório Mazzini Bueno, que é especializado em doenças respiratórias.           

Foram feitas entrevistas estruturadas com a diretora do Ambulatório e com uma assistente             

que acompanha todo o processo que o paciente precisa passar dentro do ambulatório. 

A entrevista é uma das fontes de informações mais importantes para o estudo de caso               

(Yin, 1994). Para este estudo, foram feitas duas entrevistas estruturadas e presenciais com             

respostas abertas, já que os entrevistados fazem parte da rotina do ambulatório e puderam              

contribuir com suas perspectivas para resultados mais fiéis à realidade. A partir das respostas,              
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os principais processos do ambulatório foram modelados para o melhor entendimento do            

fluxo de atividades. Além dos processos, foram feitas perguntas relacionadas a infraestrutura            

do local, de TI, a equipe de médicos e enfermeiros e quantidade de atendimentos diários. Os                

principais pontos de insatisfação puderam ser facilmente identificados após as entrevistas.  

 

5.2 Descrição do caso 

A pesquisa foi realizada no Ambulatório Mazzini Bueno no período de janeiro de             

2019 até junho de 2019. O ambulatório está localizado no campus Valonguinho, na             

Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro; este pertence ao              

Hospital Universitário Antônio Pedro, o hospital universitário da UFF (Universidade Federal           

Fluminense). O ambulatório é uma unidade de atendimento secundário, ou seja, realiza            

procedimentos de intervenção e tratamentos de casos agudos e crônicos de doenças.  

O ambulatório Mazzini é especializado no tratamento de tuberculose em pacientes           

idosos, adultos e crianças e também oferece o tratamento de outras doenças respiratórias,             

como a asma e a bronquite. A unidade conta com uma equipe médica formada por cinco                

médicos, dois enfermeiros, um técnico de raio x e chega a ter até 30 atendimentos diários. 

A infraestrutura do ambulatório é considerada precária, possuindo uma sala de espera,            

recepção, dois consultórios, uma enfermaria, um aparelho para realização de exames de            

raio-X, a máquina que recebe as imagens do raio-x e a impressora dos exames. Há planos                

para a construção de mais dois consultórios com o objetivo de otimizar a demanda de               

atendimentos, que vem aumentando significativamente. Alguns equipamentos não são         

utilizados por falta de verba para a manutenção, como a impressora que serviria para              

imprimir os raio-x feitos na unidade. Como alternativa, os exames são entregues em CD para               

o paciente e armazenados em um HD no ambulatório. 

As salas onde funcionam os dois consultórios e a enfermaria ainda não possuem             

computadores, porém o pedido de compra foi realizado e a previsão é que os computadores               

cheguem nos próximos meses. Quando é necessário algum suporte de TI, é preciso entrar em               

contato com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFF, que presta o              

apoio necessário no que diz respeito a manutenção de hardware. O problema normalmente é              

resolvido no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Não há nenhum tipo de suporte para                

eventuais problemas com softwares ou problemas mais complexos relacionados à gestão e            

governança de TI. 
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O paciente somente chega ao ambulatório Mazzini encaminhado de um hospital ou            

posto de saúde da região. Ele deve entregar os documentos pessoais e o formulário de               

encaminhamento na recepção, onde será feita uma ficha de cadastro e um prontuário inicial.              

A ficha é preenchida a mão pela recepcionista do ambulatório e não há interação com o                

computador. Em seguida, o paciente é encaminhado para a enfermaria para a realização de              

uma consulta. A enfermeira preenche uma segunda ficha, também preenchida à mão no             

papel, com dados relacionados a saúde do paciente. Em seguida, o paciente é encaminhado              

para a consulta médica, onde serão solicitados exames, que podem ou não serem feitos no               

Mazzini. Ao final da consulta, o médico, munido de todas as informações necessárias,             

diagnostica o paciente. 

Para pacientes tuberculosos, o tratamento é feito mensalmente no ambulatório, com a            

entrega dos remédios e acompanhamento da evolução da doença. O tempo de tratamento             

varia de 6 a 8 meses, dependendo da condição de saúde do paciente. Nos dois primeiros                

meses de tratamento, o paciente deve tomar a droga chamada RHZE, que é formada por 4                

drogas diferentes (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol), que tem por objetivo           

atacar as bactérias, já entre o terceiro e o sexto mês, o paciente deve tomar a droga chamada                  

RH, que é formada por duas drogas (Rifampicina e Isoniazida), que tem por objetivo fazer a                

manutenção do tratamento. Caso o paciente fique por mais de 12 meses de tratamento sem ter                

nenhum abandono, é verificado o motivo dele ainda estar com essa doença. Durante os              

exames mensais dentro do ambulatório, é verificado também se o paciente possui alguma             

resistência à alguma substância da droga, caso ele possua, o tratamento aumenta a duração e o                

paciente começa a receber as drogas separadas ao invés de uma única droga contendo todas               

as substâncias. 

Caso o paciente falte a uma consulta mensal no primeiro ou segundo mês de              

tratamento e fique mais de 30 dias sem receber as drogas, este deve voltar a receber as drogas                  

do primeiro mês; e caso o paciente falte uma consulta entre o 3° e o 6º mês e fique sem tomar                     

o remédio por mais de 30 dias, é necessário reiniciar o tratamento desde o primeiro mês,                

aumentando o tempo total de tratamento. Ao notar o não comparecimento do paciente na              

consulta, o ambulatório tenta entrar em contato para saber o motivo e agendar outra consulta               

de forma que o tratamento não seja interrompido. É considerado abandono quando o paciente              

não retorna ao ambulatório por 62 dias seguidos.  
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O ambulatório deve informar à Secretaria Municipal de Saúde de Niterói o abandono             

do paciente, pois há um controle do número de medicamentos repassados para cada unidade              

de tratamento. Ao final de todos mês, são geradas estatísticas em uma planilha excel referente               

ao número de atendimentos e pacientes. A planilha serve de apoio para o preenchimento              

manual de uma ficha em papel que deve ser entregue à Secretaria Municipal de Saúde de                

Niterói para fins de prestação de contas. 

 

6. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Neste capítulo iremos descrever o que a organização possui e quais são os gaps              

segundo o modelo ITPOSMO encontrados neste estudo de caso. Separamos esse capítulo em             

duas seções, na primeira seção iremos fazer a análise dos gaps de lacuna de              

conceito-realidade e de setor privado-público. Dentro dessa primeira seção, dividimos em           

sete subseções, em cada um iremos explicar os dois gaps segundo cada dimensão do modelo               

ITPOSMO. Na segunda seção iremos discutir as dificuldades de transição tecnológica para o             

prontuário eletrônico dentro do ambulatório Mazzini Bueno a partir da nossa análise de gaps.  

 

6.1 Análise dos Gaps de Lacuna de Conceito-Realidade e Gaps Setor Privado-Público 

Nesta seção serão identificadas e discutidas as lacunas existentes no ambulatório           

Mazzini Bueno a fim de se obter um panorama geral, em cada uma das dimensões abaixo:  

1. Informação 

2. Processos 

3. Objetivos e Valores 

4. Equipe e Habilidades 

5. Gestão e Estrutura 

6. Outros Recursos  

 

6.1.1 Dimensão da Informação 

Atualmente, a obtenção da informação no ambulatório Mazzini se dá pela consulta            

manual de fichas guardadas em arquivos na recepção. Os arquivos são categorizados por             

prontuários de pacientes tuberculosos (PPT) e prontuários de pacientes não-tuberculosos          

(PNT). Até que o paciente seja diagnosticado com tuberculose, seu prontuário é marcado             

como PNT, e a mudança de classificação ocorre com uma nova anotação no prontuário,              
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podendo gerar algum erro humano na hora de categorizar de forma correta. A qualidade da               

informação retida depende diretamente da maneira em as fichas foram preenchidas.  

Levando em conta que as fichas são preenchidas por até 3 pessoas diferentes em              

locais (recepção, consultórios ou enfermaria) e horários diferentes, os dados têm sua            

qualidade comprometida. Além de informações repetidas, as fichas apresentam pouca          

flexibilidade no preenchimento, por ter um formato não editável. O prontuário possui um             

número limite de 8 consultas para adicionar dados sobre consultas e medicamentos, as             

informações adicionais que precisam ser registradas são escritas no verso do prontuário, o             

que pode causar imprecisão, confusão e ambiguidade. 

O tempo de obtenção da informação pode variar de acordo com a facilidade de              

encontrar o prontuário no arquivo e depende de uma pessoa para procurar entre os vários               

papéis existentes. Pode-se dizer que a retenção e consulta à informação, no contexto             

'realidade', é pouco eficiente e muito suscetível a erros e perdas.  

Contrastando com o cenário ideal, que representa o 'conceito' no modelo de Lacunas             

Conceito-Realidade, o sistema proposto e-SUS possui um formato padrão de prontuário           

porém não há limites para a informação ser adicionada, ou seja, é possível registrar mais de 8                 

consultas sem causar problema na visualização e organização geral do prontuário. Este            

também possibilita a consulta de informações de um paciente a partir do nome ou CPF do                

mesmo, o que reduz o tempo na obtenção da informação do paciente. 

 

6.1.2 Dimensão da Tecnologia 

Atualmente, a tecnologia disponibilizada no ambulatório é básica. Não possuem          

nenhum computador nos dois consultórios. Possuem na sala de exames apenas um aparelho             

de raio-x, que é imprescindível para a realização do exame, e um computador onde é enviado                

a imagem do exame de raio-x, além de uma impressora que deveria ser utilizada para               

imprimir as imagens dos exames, porém não é utilizada por falta de verba para comprar o                

papel. Apesar de não possuírem computadores nos consultórios, há dois computadores em            

uso na recepção, um na direção, um na sala de aula e um computador no laboratório. 

Para que o projeto de implementação do sistema e-SUS no ambulatório Mazzini            

Bueno seja seguido, é necessário possuir pelo menos um computador em cada consultório e              

na enfermaria. Como há o planejamento de ser construído mais dois consultórios, haverá a              

necessidade de comprar computadores para estes também, totalizando no mínimo cinco           
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computadores. Como já foi realizada a compra de quatro novos computadores para o             

ambulatório, é percebido a necessidade de comprar mais um computador e não há problemas              

no ambulatório em relação à tecnologias limitadas ou antigas.  

Para ser instalado, o sistema e-SUS AB possui alguns requisitos mínimos em relação             

ao software utilizado. O sistema pode ser rodado tanto em Linux/Ubuntu como em Windows,              

para o banco de dados pode ser optado utilizar o PostgreSQL a partir da versão 2.0, que vem                  

configurado por padrão na instalação do sistema ou o banco de dados Oracle. O banco de                

dados Oracle pode ser utilizado em três versões: a opção gratuita, Oracle XE, ou as opções                

pagas, Oracle Enterprise ou Oracle Standard.  

Existem requisitos mínimos de hardware também, caso deseje instalar o sistema com            

CDS offline na versão stand-alone, o computador deve possuir pelo menos 2GB de memória              

RAM, 10GB de disco rígido e um processador Dual Core 2.0 GHz ou Quad core 2.0 GHz. Já                  

um sistema com PEC, que é a parte essencial para o ambulatório, é necessário avaliar a                

quantidade de pessoas ou máquinas que estarão acessando o sistema ao mesmo tempo, o que               

influencia na quantidade de memória RAM e no uso de processamento desse servidor. No              

caso do ambulatório Mazzini, haverá um total de sete computadores (dois na recepção, quatro              

nos consultórios e um na enfermaria) que podem estar acessando o sistema ao mesmo tempo.               

No “Manual de uso do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC”, é apresentado               

um exemplo sugerindo a necessidade mínima de hardware para um servidor com até 10              

usuários acessando ao mesmo tempo. Cada computador deve conter no mínimo 4GB de             

memória RAM, 20GB de disco rígido e um processador Dual Core 2.0 GHz de 64 bits. 

Como o pedido de compra de quatro computadores foram feitas antes desse estudo,             

não sabemos se estes estarão dentro dessas especificidades mínimas, porém a partir desse             

estudo poderemos garantir que o próximo computador que precisa ser comprado irá possuir a              

necessidade mínima de software e hardware. 

Caso o sistema tenha sido implantado pelo DATASUS, este oferece suporte online            

aos sistemas do SUS, ou seja, quando necessário, os usuários ou profissionais de saúde do               

ambulatório podem ligar para “esclarecer dúvidas, solicitar orientação, treinamento e          

capacitação para os sistemas e aplicativos de saúde desenvolvido pelo DATASUS para as             

unidades de atendimento à saúde pública”. Caso o sistema e-SUS não tenha sido implantado              

pelo DATASUS, o suporte deverá ser oferecido pela empresa que implantou o sistema no              
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ambulatório. O suporte oferecido pelo DATASUS ou pela empresa que for contratada para             

realizar o desenvolvimento não exclui a necessidade do suporte do STI da UFF. 

Por ser uma instituição pública, existem barreiras como a falta de investimento em             

infraestrutura e problemas de repasse de verbas do município de Niterói para o ambulatório.              

Portanto, essas compras de computadores e contratos para desenvolver e utilizar um sistema             

no ambulatório pode não ter um prazo certo, além da necessidade, posterior à implantação do               

sistema, de treinamentos e capacitações dos médicos, enfermeiros e recepcionistas que irão            

utilizar o sistema. Dessa forma não podemos prever quando o ambulatório poderá usufruir             

dos benefícios de um prontuário eletrônico do e-SUS. 

Contudo para que tenhamos sucesso na implantação do e-SUS no ambulatório           

Mazzini Bueno, deveremos contar que os funcionários estarão abertos a mudanças no seu dia              

a dia. Sabemos que os colaboradores que trabalham na administração do ambulatório estão             

entusiasmados com a implantação do prontuário eletrônico porém não tivemos acesso aos            

médicos e enfermeiros que irão trabalhar diretamente com o sistema. 

 

6.1.3 Dimensão do Processo 

Atualmente, os processos são bem definidos e estruturados, dessa forma conseguimos           

fazer facilmente uma modelagem do processo de primeira consulta de um paciente e do              

processo de tratamento de pacientes tuberculosos, que é a principal doença tratada no             

ambulatório. Como pode ser visto na figura 4 da modelagem e descrito no quadro 2, a                

maioria das atividades presentes no processo são manuais, fazendo com que o processo seja              

lento e com grandes chances de acontecer algum tipo de falha ou empecilho. Apenas duas               

atividades são do tipo usuário que são as atividades onde o enfermeiro irá realizar exames,               

onde pode ser necessário a utilização de máquinas, como a de Raio X. 

Após ser realizada a implantação do sistema do e-SUS, pode ser notado a partir da               

modelagem do processo abaixo (figura 5) e descrito no quadro 3 que a mudança mais               

significativa será do tipo de atividade, onde algumas atividades irão ser trocadas de tipo de               

atividade manual para uma atividade de usuário, ou seja todas as atividades que tiverem essa               

mudança serão realizadas através de um sistema, no caso o sistema e-SUS. Com essa              

alteração, podemos notar que o processo se tornará mais eficiente e com menos chance de               

acontecer algum tipo de falha ou empecilho.  
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Figura 4: Modelagem de Processos AS-IS do Ambulatório Mazzini Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



Quadro 2: Detalhamento das atividades. 

 

 

 

 

Continua. 
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Uma melhoria importante ser comentada é que a recepcionista não terá mais o             

trabalho de procurar fichas, preenchê-las com dados cadastrais de cada paciente e após abrir              

um novo prontuário, tornando o trabalho mais rápido e eficiente. A recepcionista será             

responsável por: 

1. Receber o paciente, junto com seu documento de encaminhamento ou receber o            

paciente que está marcado na sua agenda e encaminhá-lo para a enfermaria. 

2. Ligar para o paciente caso o mesmo falte a uma consulta marcada para receber novas               

drogas e continuar o tratamento. 

3. Avisar a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói caso um paciente abandone o             

tratamento. 

Dessa forma não haverá mais problemas de encaminhamento de paciente, como foi            

relatado pela administração, pois o diagnóstico e os dados do paciente estarão dentro do              

prontuário eletrônico do mesmo. Também não será mais necessário abrir um novo prontuário             

para o paciente após relatado o diagnóstico, fazendo com que não haja perda de informação. 

O trabalho do enfermeiro(a) de preencher fichas com dados mais técnicos do paciente,             

como doenças e histórico não será mais necessário, pois o enfermeiro(a) irá apenas abrir o               

sistema, buscar o nome ou CPF do paciente que todos os dados dele irão aparecer na tela.                 
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Dessa forma, a equipe de enfermagem irá apenas preencher o prontuário com os novos dados               

de doença do paciente.  

As mudanças de processo podem gerar resistência e os médicos desempenham um            

papel crítico no sucesso da implantação de um sistema de informação em saúde (Lapointe e               

Rivard, 2006). Portanto, este é um ponto de atenção para o sucesso da implantação do               

sistema, uma vez que não conseguimos contato direto com os médicos para avaliar a recepção               

do sistema proposto. 

Com a implantação efetiva do sistema e-SUS, o dia a dia do ambulatório irá melhorar,               

os colaboradores não perderão tempo para achar o prontuário do paciente fisicamente, pois             

será necessário apenas uma busca do paciente no sistema para encontrar seu prontuário             

eletrônico. A equipe irá utilizar os computadores para escrever os dados dos pacientes no              

prontuário eletrônico ao invés de preencher fichas manuais, dessa forma os atendimentos            

serão otimizados, possibilitando o atendimento de mais pacientes em um dia, além de             

oferecer mais qualidade no atendimento. 

O sistema é bem estruturado e possui flexibilidade para a edição do prontuário do              

paciente, mesmo que pessoas diferentes preencham a ficha do mesmo paciente, não haverá             

conflito e nem perda da qualidade das informações. O prontuário manual tinha um número              

limite de oito consultas por paciente, já o sistema irá permitir que o médico adicione dentro o                 

prontuário quantas consultas o paciente precisar, acabando com a possibilidade de haver            

imprecisão, ambiguidade ou alguma confusão. 
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Figura 5: Modelagem de Processos TO-BE do Ambulatório Mazzini Bueno. 
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Quadro 3: Detalhamento de atividades. 

 

 

 

Continua. 
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6.1.4 Dimensão dos Objetivos e Valores 

O e-SUS fornece dentro do prontuário eletrônico soluções para “controle de estoque            

de medicamentos, agendamento de consultas e monitoramento de cumprimento de carga           

horária dos profissionais de saúde”. Durante a entrevista com colaboradores que pertencem à             

administração, eles comentaram que desejavam um sistema que os ajudassem a reorganizar a             

agenda caso o paciente falte e a fazer as marcações de atendimento, nesse caso o prontuário                

eletrônico do e-SUS irá ajudar muito o ambulatório. 

A alta administração relatou também, problemas de diagnóstico do paciente quando           

encaminhado para o ambulatório, portanto com a existência do sistema de prontuário            

eletrônico, há menos chances de ocorrer este tipo de problema pois os médicos irão ler o                

prontuário e verificar o que o paciente possui ou não e por que ele foi encaminhado para o                  

ambulatório (essas informações deverão estar atreladas ao prontuário do paciente no           

momento em que algum médico o encaminha para um outro setor público de saúde). 

Os resultados dos exames ainda são digitais, ou seja, quando o resultado sai o médico               

deve ir até a sala onde foi realizado o exame para ver a imagem. Os colaboradores solicitaram                 

uma integração com o sistema de prontuário eletrônico, onde o médico não precisaria sair de               

sua sala para verificar as imagens. Porém não foi encontrado nenhuma informação sobre a              

existência desse tipo de integração, o que é descrito é que os resultados dos exames deverão                

ser informados no prontuário eletrônico do paciente pelo médico, junto com o diagnóstico. 

Também não foi encontrado informações no sistema e-SUS sobre haver um alerta aos             

pacientes, informando quando ele está marcado para o atendimento e pedindo sua            

confirmação. Portanto esse alerta deve ser feito manualmente pela recepção, por meio de             

ligação ou mensagem no dia anterior à consulta enquanto ainda não há esse tipo de serviço no                 

sistema do e-SUS. 

Dentre todas as requisições feitas pela administração do ambulatório conseguiremos          

atender à maioria, portanto a implantação do sistema e-SUS irá atender as expectativas e              
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agregar bastante valor ao ambulatório pois irá acabar com muitos processos manuais que             

causam lentidão, confusão, ambiguidade e  imprecisão. 

Por estar sendo analisado uma instituição pública, deve ser descrito que haverá            

maximização tanto do orçamento quanto dos atendimentos. Os custos iniciais serão apenas de             

compra de computadores para a utilização do sistema já que o sistema pode ser implantado               

pelo DATASUS, que é um departamento de informática do SUS, e o suporte, manutenção e               

treinamentos também podem ser feitos pelo mesmo sem custo adicional. Em contraste pode             

ser observado o aumento dos atendimentos dentro do ambulatório pelo ganho de tempo             

quando não há a necessidade de realizar etapas manuais, como por exemplo encontrar a ficha               

do paciente. Como há um gasto inicial, o lucro será obtido a médio e longo prazo a partir do                   

aumento de atendimentos diários e de eficiência no funcionamento do ambulatório. 

 

6.1.5 Dimensão de Equipe e Habilidades 

Atualmente, o ambulatório possui dois enfermeiros, cinco médicos, um técnico de           

Raio X, um funcionário alocado no laboratório, quatro recepcionistas e um diretor, mas já              

estão verificando a contratação de um farmacêutico para poder assinar as retiradas de             

medicamentos. Os cinco médicos trabalham em dois consultórios alternando o horário e dias             

de atendimento. Os médicos trabalham na parte da manhã enquanto todo trabalho            

administrativo é realizado durante o dia inteiro.  

Os funcionários atuais do ambulatório não são capacitados para utilizar o e-SUS pois             

nunca mexeram em nenhum sistema parecido, inclusive nem utilizam, no ambulatório, um            

sistema de informação para facilitar o trabalho. O treinamento para o uso correto do sistema é                

fundamental para que todas as suas funcionalidades sejam exploradas e aproveitadas ao            

máximo. Porém isso não é uma barreira pois com a implantação do sistema pelo DATASUS,               

ou por outra empresa, o treinamento, a manutenção e o suporte deverão ser fornecido por               

eles. O ideal é que todos os funcionários do ambulatório tenham acesso e conhecimento              

quanto ao uso do sistema para que o conhecimento não fique atrelado a apenas uma função                

ou pessoa.  

 

6.1.6 Dimensão de Gestão de Estruturas 

Atualmente, a infraestrutura do ambulatório Mazzini é precária, possuindo dois          

consultórios, uma recepção, uma sala de espera, um laboratório, uma enfermaria, uma sala de              
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exames e uma sala de resultados de exames. Não foi informado se já está previsto no                

orçamento a obra do ambulatório para o aumento do mesmo, o objetivo é construir mais um                

consultório e repartir a enfermaria em dois, se tornando uma parte em enfermaria e a outra em                 

consultório.  

Com a implantação do sistema no ambulatório, não será necessário uma           

reorganização na estrutura existente pois com a reforma que será feita junto com a chegada               

dos quatro novos computadores, a estrutura do ambulatório já estará apta para receber o              

sistema. Por mais que ainda seja necessária a compra de pelo menos mais um computador,               

isso não trará nenhum impacto na estrutura do local de trabalho. 

 

6.1.7 Dimensão de Outros Recursos 

Por ser um ambulatório do setor público da saúde, é observado que possui poucos              

investimentos monetários comparado a uma instituição privada porém, como visto          

anteriormente, o sistema e-SUS pode ser implantado pelo DATASUS, que é uma opção             

gratuita para o ambulatório. Caso o ambulatório escolha o DATASUS para implantar o             

sistema, o treinamento, o suporte e a manutenção também serão oferecidos por este             

gratuitamente. O ideal é que o sistema esteja disponível 24x7, ou seja, ele deve estar               

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e a empresa que for implantar o sistema deve                  

garantir essa disponibilidade e caso aconteça algum problema de disponibilidade a empresa            

deve estar pronta para verificar, mitigar e consertar qualquer empecilho. 

Foi relatado que acontecem problemas de encaminhamento de dinheiro entre o           

ambulatório e o HUAP. Além disso os repasses do município para investimento no             

ambulatório são feitas através de processo de pactuação. Podemos evidenciar isso como um             

ponto de atenção para a implantação do sistema dentro dessa dimensão.  

 

6.2 Comentários Finais 

Apesar de não apresentar lacunas significativas na dimensão de Gestão e Estrutura,            

todas as outras dimensões apresentaram uma ou mais lacunas importantes, que podem ser             

cruciais no sucesso ou fracasso da implantação do sistema proposto. 

Sugerimos algumas recomendações durante e após a implantação do sistema. Durante           

a implantação deverá ser feito a documentação do sistema e disponibilizado para todos os              

funcionários do ambulatório, e deve ser avaliado qualquer indício de resistência à mudança             
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da parte dos colaboradores que utilizarão o sistema, especialmente os médicos como visto em              

cima. Após a implantação, deve haver um treinamento para capacitação dos colaboradores do             

ambulatório, a empresa que implantar o sistema deve fornecer suporte ao software utilizado e              

apoio aos colaboradores do ambulatório. 

Ao analisarmos as dimensões com suas respectivas lacunas, podemos sintetizar os           

principais aspectos e pontos de atenção, como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 - Lacunas Conceito-Realidade do ambulatório Mazzini Bueno. 
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Como visto na figura, a falta de padronização na aquisição da informação se mostra              

como um lacuna significativa, assim como o tempo elevado na consulta da mesma. Essa              

lacuna poderá ser suprida com a implantação do sistema proposto.  

Na dimensão de processos destacamos como lacuna principal a falta de automatização            

de atividade rotineiras, o que atrapalha o fluxo como um todo. Em ‘Equipe e Habilidades’,               

identificamos a falta de treinamento dos funcionários como uma potencial lacuna e            

consequentemente, um ponto de atenção que pode influenciar diretamente no sucesso ou            

fracasso da implantação do sistema. E na dimensão de “Outros recursos”, foi identificado a              

falta de investimentos de uma forma geral para manter a infraestrutura da instituição e do               

sistema. 

Como podemos perceber, a maior parte das lacunas são supridas com a implantação             

efetiva do sistema e com seu uso correto. Porém, além disso, é importante observar a               

relevância positiva de boas práticas de TI, como o treinamento adequado dos funcionários             

para utilizarem o sistema e a gestão de mudanças, para que todos os funcionários se sintam                

confortáveis e aptos para fazer um bom uso do sistema com o passar do tempo.   

 
7. CONCLUSÃO 

O objetivo geral do artigo é alcançado no passo em que conseguimos analisar todos os               

Gaps de Conceito-Realidade e de Setor Público-Privado no ambulatório Mazzini Bueno.           

Além de termos conseguido modelar os processos atuais e futuros (pós implementação do             

prontuário eletrônico) do ambulatório e identificar os benefícios que a adoção de um             

prontuário eletrônico irá levar para o ambulatório Mazzini Bueno. 

O artigo permite que novas análises sejam feitas em diversos aspectos como a             

implantação do e-SUS no ambulatório Mazzini Bueno, apontando medidas necessárias para           

aumentar as chances de sucesso na implantação do sistema proposto, como treinamentos de             

colaboradores, além de explicitar benefícios quantitativos e qualitativos a médio e longo            

prazo após a implementação efetiva do e-SUS. 

Com a investigação feita, pode-se confirmar que apesar de apresentar uma lacuna            

dimensão de tecnologia, as lacunas de informação e processos se mostraram mais            

significativas e urgentes para serem extintas e assim gerar sucesso na implantação do sistema.              

Ou seja, os pontos de atenção para o desenvolvimento e implantação de um sistema de               

informação precisam estar centrados em diversas dimensões, muitas das vezes, voltadas para            

pessoas e gestão, ao invés de focar unicamente na tecnologia. 
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Como trabalhos futuro, sugerimos trabalhar o tema pós implementação do prontuário           

eletrônico no ambulatório Mazzini Bueno de forma a confirmar os possíveis benefícios            

citados na presente análise. O artigo também é base para realizar novas análises em outros               

ambulatórios e qualquer estrutura de saúde como um hospital, posto de saúde, entre outros,              

que veem a necessidade de implantar um prontuário eletrônico. Assim, sugerimos também            

estender essa análise para outras estruturas de saúde. 
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