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Pesquisa fundamentada na Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, articulada a um quadro 
teórico pautado em produtos e serviços informacionais concebidos como uma das etapas do processo da Gestão 
da Informação aplicada ao Sistema de Saúde. A abordagem é associada a uma pesquisa empírica, objetivando 
analisar a compreensão dos gestores de hospitais sobre o prontuário como um produto informacional em saúde.  
Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, exploratória, bibliográfica, documental e de campo.  A análise 
dos dados baseia-se na temática de  BARDIN. Os resultados empíricos são analisados e discutidos em uma 
categoria (Gestão da Informação) e quatro núcleos de sentidos (Significado da Gestão da Informação; Padrão da 
Informação; Prontuário Eletrônico do Paciente; Sistema de Informação Hospitalar). Os dados coletados entre 
vinte e nove sujeitos de oito hospitais de Salvador-Bahia-Brasil quando tratados, revelam que poucos desses 
gestores compreendem o prontuário eletrônico integrado ao sistema de informação, por conseguinte, não 
associam a uma unidade de transferência e criação de conhecimento em saúde. Os produtos e serviços 
informacionais em saúde suscitam a convergência da produção a gerar conhecimentos que possibilitem 
interações entre os diversos agentes sociais envolvidos nos processos de gestão e atenção à saúde e ações 
condizentes com as diversas realidades do país. O processamento e uso da informação no atual contexto de uma 
economia informacional pressupõem a eficácia dos sistemas e serviços de saúde. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A informação vem sendo, cada vez mais, considerada insumo estratégico nas 

organizações de qualquer tipo, tendo as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) 

como suporte básico. Ela deve alimentar a cadeia produtiva visando a manutenção da 

competitividade e nesse sentido é a matéria prima que gera conhecimento aplicado a bens e 

serviços. 

Essa consideração cabe em qualquer seguimento da sociedade atual, em particular no Setor 

Saúde, que lida com a vida das pessoas. Com essa perspectiva, o Ministério da Saúde (MS) brasileiro 

está propondo uma  Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), considerando 

como pontos essenciais na sua formulação: educação, informação e comunicação para gerar  

conhecimentos e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004).  

A PNISS propaga o uso e na disseminação da tecnologia da informação pelos 

profissionais e gestores de saúde, visando à interoperabilidade dos sistemas de informação em 

saúde no país. Isso requer a compatibilização dos sistemas que perfazem a dinâmica do SUS. 

Esse foco parte, então, das premissas de que informação e  conhecimento são as bases da 

gestão dos serviços em saúde e as TIC’s são indispensáveis na Gestão da Informação (GI), na 

perspectiva de otimizar todo o processo de gestão em saúde.  Para isso traça as seguintes 

diretrizes:  

a) Estabelecer registros eletrônicos de saúde do individuo a partir do Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP), possibilitando que esses registros possam ser acessíveis de 

qualquer lugar do mundo, onde o indivíduo necessitar de assistência médica;  

b) Padronizar a representação da informação em saúde - vocabulários, conteúdos, 

formatos e segurança de mensagens - por meio de um processo participativo para garantir o 

intercâmbio entre os Sistemas de Informação em Saúde (SIS).  

O PEP se constitui, então, como um dos principais bancos de dados para os SIS e tem 

como proposta unir em um único formato, os diferentes tipos de dados coletados com vários 

formatos, no suporte papel, em épocas diferentes, por diferentes profissionais de saúde e em 

diversos locais. É um formato eletrônico para manutenção da informação sobre o estado de 

saúde e o cuidado recebido por um indivíduo durante a sua vida. É um repositório de 

informações de saúde, clínicas e administrativas, que segundo Marin e outros (2003, p.06) 

pode proporcionar:  acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais;  acesso a 

conhecimento científico atualizado, influenciando o processo de tomada de decisão;  melhoria 

de efetividade da assistência; possível redução de custos e otimização dos recursos.  



Dessa forma, a gestão organizacional deve considerar a gestão da informação como 

Vem sendo apontada a necessidade de novas perspectivas de gestão a partir de uma cultura 

que priorize o poder de comunicação dos sujeitos inseridos na networking de saúde por meio 

do uso de produtos informacionais, como o PEP. A gestão hospitalar destaca-se como um 

desafio frente às autoridades de saúde e gestores dessas organizações em absorver a práxis 

desta nova cultura à consecução das ações de assistência, promoção e gestão da saúde, sem 

descartar  o uso deste produto contextualizado como uma das etapas do processo de GI. 

Com essas considerações, foi realizada uma pesquisa em hospitais de Salvador-Bahia-

Brasil, com o  objetivo de analisar a compreensão dos gestores desses hospitais sobre a 

concepção do prontuário como um produto informacional em saúde. Este texto pretende, 

portanto,  o relato desse estudo no seguintes itens: a PNIIS, Produtos e Serviços 

Informacionais em Saúde; o PEP contextualizado como uma Unidade de Transferência e 

Criação de Conhecimento (UTCC);  metodologia adotada; apresentação e discussão dos 

resultados. 

 

A PNIIS E OS PRODUTOS E SERVIÇOS INFORMACIONAIS EM SAÚDE 

No sistema de saúde a qualidade é o elemento diferenciador no processo de 

atendimento das expectativas de seus usuários, dada a sua missão de prover serviços que 

aliviem ou curem o sofrimento humano. Nesse sentido, a PNIIS prioriza alavancar o 

conhecimento em saúde a partir da adoção de padrões eletrônicos no registro de dados para a 

integração dos sistemas de informação por meio da utilização do PEP  e do processo de 

Gestão da Informação (GI) nos serviços de saúde. 

Os hospitais na rede dos serviços de saúde são responsáveis pelos registros e dados 

que originam grande parte das informações deste setor. Segundo Mota e Carvalho (1999, p. 

507), há uma produção relevante de dados nesses serviços sem gerar conhecimento e 

justificam essa suposição em razão da ausência de mecanismos no processamento e na 

disseminação, além de não integrar esse processo a sistemas de informação.  

O tratamento e o uso da informação é mister na geração de conhecimento em saúde, 

sendo necessário aplicar o processo de GI, com vistas a identificar as informações produzidas, 

coletadas e a finalidade dessas não só para  quem gera a informação, mas, também, para a 

rede na qual  estão inseridos (PNIIS, 2004). 

 A práxis da gestão hospitalar volta-se para a adoção de processos pertinentes à 

Informação, por conseguinte, a adoção de produtos e serviços de informação. Nessa 

perspectiva, como produto da informação existe o prontuário, seja no suporte físico ou no 



eletrônico – PEP. No que se refere aos serviços de informação, considera-se a área de arquivo 

e os sistemas de informação: nos hospitais, o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e nos 

Serviços de Saúde, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS).  

Produtos e serviços informacionais são entendidos como uma etapa do processo da GI 

a consubstanciar as transformações de dados e informações na criação de significado do 

ambiente, construção de conhecimento e tomada de decisão racionalmente (CHOO, 2003). 

Para tanto, o conhecimento dos gestores sobre a importância do PEP e da GI é condição sine 

qua non  para a introdução de inovações em serviços de saúde com vistas às transformações 

preconizadas por Choo. 

Neste estudo, procura-se esclarece aos gestores do setor saúde um olhar diferenciado 

para o uso do PEP  desde que o considerem como uma UTCC. Nessa lógica, supõe-se que por 

meio do Prontuário é possível alimentar toda a cadeia de informações em saúde caso se aplica 

as TIC’s a este produto de informação, por conseguinte, ao processo de GI. 

O PEP CONTEXTUALIZADO COMO UMA UTCC 

Um produto de informação a ser considerado em um hospital e nos demais serviços de 

saúde é o “prontuário”. De acordo com Lourenço (2001), não há consenso com relação à 

delimitação do termo “prontuário”. Alguns denominam de prontuário médico, outros de 

prontuário do paciente.  No entanto, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), nº 

1.638/2002 de 10 de julho de 2002, define prontuário médico e deixa patente o prontuário 

como um documento, uma fonte de informação primária, essencial para o paciente no 

acompanhamento da sua saúde ou doença e estratégica para o serviço de saúde, pois gera 

conhecimentos de ordem administrativa, assistencial, de ensino e pesquisa e, de aspectos 

legais.  

Numa sociedade na qual a informação é considerada como o subsídio básico, parece 

evidente que as organizações hospitalares passem a priorizar o arquivo de suas informações 

de uma perspectiva da GI para uma efetiva gestão hospitalar e, como evidencia a Portaria do 

CFM (2002), a partir do registro dos dados assistenciais de forma clara e confiável.  

Por essa razão, os registros eletrônicos ganham importância fundamental pela 

possibilidade oferecida, por exemplo, pelos bancos de dados relacionais nos quais uma única 

entrada, um único ambiente de armazenamento possibilita, com o cruzamento dos dados o 

atendimento à diferentes necessidades de informação. Isso evita a duplicação, a inconsistência 

dos dados e garante a clareza dos registros, muitas vezes prejudicado no modo manuscrito. 

Permite a interoperabilidade entre sistemas servindo a vários usuários ao mesmo tempo e de 

forma remota, caracterizando-o como um produto de informação. 



Apesar da Portaria CFM (2002), denominar de Prontuário Médico a literatura que trata 

de registro de atendimentos assistenciais em saúde no formato eletrônico, traz a expressão 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), utilizada, inclusive por autores brasileiros 

responsáveis pela elaboração da PNIIS. 

O PEP viabiliza o acesso distribuído de dados e informações, promove o 

conhecimento do conjunto das ações assistenciais e permite, assim, um melhor desempenho 

dessas atividades, bem como das demais. Supõe-se portanto, que o PEP caracteriza-se como 

um módulo fundamental de um SIH como instrumento para a tomada de decisão. Deste ponto 

de vista, o PEP aliado a  telemática - entendida como o enlace das redes de computadores com 

as redes de comunicação, sejam essas: eletrônicas, virtuais e humanas -, passa a impor um 

novo modus operandis  na gestão hospitalar e nos serviços de saúde. 

Nessa lógica, o PEP é percebido como uma Unidade de Transferência de 

Conhecimento (UTC). Para Barreto (1999), essas unidades formalizam um processo de 

transferência de conhecimento que se efetiva a partir da assimilação da informação contida na 

UTC pelo receptor em seu destino final. A UTC tem por objetivo promover o 

desenvolvimento do indivíduo, de seu grupo e da sociedade. Para esse autor, as funções 

básicas para gestão de uma UTC seriam: 

[...] a função de conhecer e fornecer estratégias para disponibilizar estoques de 
informação; (grifo nosso) (necessário aplicar os princípios do processo de gestão da 
informação); 
a função de comunicação para promover o conhecimento e o desenvolvimento.  
 

Pacheco (1995) preconiza a informação na condição de artefato moderno - o que ela 

caracteriza como o registro de vários conteúdos informacionais -, para ser utilizada em 

contextos diferenciados de sua geração, os quais se dão por meio de suportes relacionado a 

bancos de dados.  Um banco de dados se realiza por conter um grande número de arquivos de 

dados inter-relacionados, capazes de gerar informações com sentido.  

Ressalta-se que o PEP alimenta  sub-sistemas diferenciados que formam um SIH, o 

qual é constituído por:  Sistema de Informação Transacional (SIT) ou  Sistema de Informação 

Operacional (SIO), Sistema de Apoio a Decisão (SAD), Sistema de Apoio ao Ensino (SAE),  

Sistemas Estatísticos (SE), dentre outros (STUMPF, 1996) (Figura 1).  

Figura  1: PEP como Banco de Dados de um Sistema de Informação Hospitalar 
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Fonte:  Cunha (2005)  adaptado de Stumpf (1996) 
 

Nesse sentido, entende-se quando o PEP é associado a uma UTC e a um banco de 

dados, o mesmo pode ainda ser considerado como uma Unidade de Transferência e Criação 

de Conhecimento (UTCC). Na medida em que os dados e as informações estocados no PEP, 

uma vez disseminados, subsidiam a pesquisa, que por sua vez estarão fomentando a ciência e 

a tecnologia de uma região, grupo ou nação. Assim, há a criação de conhecimentos, isto é 

novos conhecimentos. 

A aplicação do PEP implica necessariamente, conforme Leão (2000; 2003), a adoção 

de padrões na representação da informação (vocabulário), dos meios de armazenamento 

(hardwares e softwares), bem como ao que se refere à telecomunicações (transmissão e 

acesso) e padrões de segurança da informação em saúde.  

Em suma, pela análise até aqui realizada, supõe-se que o PEP e os SIS representam 

respectivamente produtos e serviços informacionais. Esses, por sua vez, são considerados 

como uma das etapas do processo de Gestão da Informação (GI). 

PRODUTOS E SERVIÇOS INFORMACIONAIS E A GI 

Produtos e serviços informacionais imprimem as qualidades que agregam valor à 

informação; sinalizam, intensificam ou reforçam a utilidade potencial das mensagens no 

sistema de informação. Nessa lógica, caracterizam-se como uma das etapas da GI, oferecendo 

uma estrutura para criação de produtos e serviços que levam em conta o ambiente em que os 

usuários irão utilizar a informação (CHOO, 2003, p.412-3). 

Carvalho (apud SILVA, 2000, p. 39), esclarece que produtos e serviços 

informacionais podem ser oferecidos na atividade de sistemas de gerenciamento de 

informações. No entanto, para Strauhs (apud SILVA, 2000, p. 38), essa atividade deve 



observar objetivos tais como: manutenção do fluxo interno e externo de informações, 

atualizadas, permitindo interação da organização com seu entorno; produção de informações 

para a gestão organizacional, facilitando o processo de tomada de decisão a custos e prazos 

compatíveis; apoio ao meio organizacional, fomentando inovação incremental e radical. 

Com tudo isso, o processo de GI, e conseqüentemente, o uso de produtos e serviços 

informacionais são imprescindíveis para alcançar a efetividade dos sujeitos que 

operacionalizam e organizam o Setor Saúde  brasileiro por meio do conhecimento gerado. O 

conhecimento em saúde (epidemiológico, assistencial, administrativo e de gestão) é visto 

como uma qualidade de uma rede de processos de uso da informação.  

A GI viabiliza  esse conhecimento e pode ser definida como um processo que trata de 

um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as organizações obtêm, 

distribuem, usam  e descartam a informação para chegar ao conhecimento e agregá-lo a bens e 

serviços (McGEE; PRUSAK, 1994) (DAVENPORT, 1998) (TARAPANOFF, 2001) (CHOO, 

2003) (BEAL, 2004).  

Ressalta-se que os componentes que perfazem as cadeias (produtiva, competitiva e de 

valor) do seguimento saúde são dependentes e existem conexões entre elas, seja os do mesmo 

segmento e entre os segmentos diversos. Rivera (2003), preconiza a interface entre os 

componentes da cadeia de valor de hospitais variados,  com os quais há “relações de 

referência de pacientes, de fornecimento e compra de produtos ou de intercâmbio cientifico”. 

Para tanto, a Informação deve estar voltada para a orientação do agir, seja no âmbito 

gerencial (administrativo ou assistencial). Este objetivo, segundo Cunha (2005), pode ser 

alcançado por um desenvolvimento dos seguintes processos: identificação das informações 

necessárias; organização de produtos e serviços de informação voltados para o apoio aos 

processos administrativos e assistenciais; definição do processo de coleta e transformação 

(classificação e organização) de dados e de informação nos serviços de saúde; análise e a 

transformação de dados em informação; armazenamento,  transferência e disseminação dos 

dados e das informações; integração e utilização das informações; interfaces 

interdepartamentais; descarte dos dados e informações obsoletos. 

 METODOLOGIA 
A pesquisa é qualitativa, exploratória, bibliográfica, documental e de campo. O 

referencial é fundamentado  por meio de um quadro político, a PNIIS, e de um quadro teórico,  

a Gestão da Informação, destacando a etapa produtos e serviços informacionais.  

O universo da pesquisa está relacionado aos onze hospitais de alta complexidade – 

nível 08, situados em Salvador, Bahia, Brasil. O corte neste universo restringiu a oito 



organizações hospitalares inseridas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), que aceitaram participar da pesquisa. Justifica-se a escolha desses hospitais por eles 

terem uma demanda variada de atendimento, disponibilizando uma pluralidade de serviços, o 

que exige mais recursos informacionais e capacidade de gerenciamento. 

A coleta de dados foi realizada por um dos autores no período de julho a setembro de 

2004, aplicando-se a técnica de entrevista semi-estruturada aos gestores de áreas estratégicas 

tais como: assistência, administrativa, arquivo e informática.  

Os dados foram analisados de acordo com os referenciais adotados e a técnica de 

Análise de Conteúdo de Bardin (1977).  Utilizou-se a ordenação e a classificação das 

respostas das entrevistas em quatro núcleos de sentido/significado: a) Significado da GI.; b) 

Padrão da Informação; c) Prontuário Eletrônico do Paciente;  d) Sistema de Informação 

Hospitalar. A análise relaciona esses núcleos à categoria temática intitulada Gestão da 

Informação. 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Prontuário Médico (PM) ou 

Prontuário do Paciente (PP) é a ferramenta mais importante para armazenamento de 

informações, recuperação e análise do atendimento médico. É o repositório de todas as 

informações que dizem respeito à saúde do paciente, doenças, riscos, diagnósticos, 

prognósticos, testes, exames, condutas terapêuticas, seguimentos, etc. É também a principal 

fonte de informação para a administração de serviços de saúde para assegurar a qualidade, 

elaborar estatísticas de saúde, analisar a utilização de serviços e os indicadores de saúde. 

Tentativas de sistemas de suporte à saúde são centradas e começam com o sistema de 

Prontuário. Embora o sistema seja essencialmente o mesmo entre os diversos níveis de 

atendimento, o conteúdo dos registros médicos, armazenados no computador, podem diferir a 

cada nível. Várias razões são reconhecidas como sendo importantes para o uso de Prontuários 

Eletrônicos (STUMPF, 1996, p.06). No entanto, na perspectiva deste trabalho, para ocorrer a 

transformação dos dados e informações estocados nos prontuários é essencial ser adotado o 

processo de GI no âmbito dos serviços de saúde, destacando ainda, o uso do PEP como um 

produto informacional. 

 Significado da G.I. 

A maioria dos gestores entrevistados compreende a GI como um processo de aquisição 

e disseminação de dados e informação com fins de geração de conhecimento para uma melhor 

assistência em saúde. Entretanto, pensam a GI indissociável ao processo de informatização. 



Percebe-se que não há uma visão ecológica da GI, conforme o enfoque dado por 

McGee; Prusak (1994) e Davenport (1998) . Não visualizam o ambiente informacional nas 

três dimensões propostas por Davenport, isto é, da equipe, do organizacional e externo. 

Foram poucos respondentes que associam a esse processo à aquisição de informações 

estratégicas, isto é, as informações externas e que possibilitam configurar as forças 

competitivas de Porter (1991).  Nota-se ainda, que a maioria dos sujeitos associa este processo 

às informações assistenciais e epidemiológicas, descartam às administrativas, o que 

compromete toda a concepção da cadeia de valor. Essa cadeia delineia-se a partir das 

informações estratégicas (externas) e das gerenciais (internas). 

Os resultados apontam a compreensão da GI como processo apenas para usar  

informação na tomada de decisão assistencial. Quanto ao uso desta para criar significados e 

construir conhecimento (CHOO, 2003), ao que parece, se distância da fala dos sujeitos. 

Ressalta-se que os gestores não reconhecem as várias etapas que conformam o processo de GI. 

 Padrão da Informação 

A adoção de padrões reflete benefícios diretos a toda a cadeia de sujeitos que 

trabalham em saúde. A padronização da informação viabiliza a troca de dados e de textos 

livres, otimizando assim, os processos de assistência e administrativo. Para tanto se torna 

imprescindível adotar padrões de vocabulário, de comunicação, de segurança, de conteúdo e 

estrutura (LEÃO, 2000; 2003). 

A análise dos resultados revela que dos vinte e nove gestores, apenas três não se 

manifestaram a respeito. No geral, acreditam que a padronização fomenta o intercâmbio de 

dados e informações e possibilita integrar os setores internos e as instituições que trabalham 

em saúde. Suscita a consistência, a fidedignidade, a qualidade, a segurança e a transparência 

dos dados e informações geradas 

O desafio maior é padronizar culturas diversas e conscientizar as esferas de governo, 

bem como, os profissionais médicos, além de questões legais e a falta de capacitação dos 

profissionais deste segmento em interagir com as ferramentas de Tecnologias de Informação 

(TI), o que dificulta o processo.  

 Para os gestores há um comportamento e uma cultura resistente a utilizar o mecanismo 

da padronização da informação. Apenas um gestor sinaliza o PEP como um instrumento a 

convergir e universalizar os dados e informações gerados nos serviços de saúde, otimizando 

assim, a gestão neste setor. 

 Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 



O uso do PEP é o que interessa, em particular a este trabalho, porque parte do 

pressuposto que este é  um produto de informação, com a finalidade de subsidiar o 

planejamento da assistência e gestão hospitalar, por conseguinte, uma fonte de transferência e 

criação de conhecimento para o Ministério da Saúde (MS), conseqüentemente, para o SUS.  

Ressalta-se que não foi encontrada nenhuma referência de estudo à eficácia do PEP na 

gestão hospitalar, nem da sua eficiência como ferramenta de gestão da informação na própria 

organização hospitalar. No entanto, são destacados trechos da conferência intitulada “Por que 

uma infra-estrutura para sistemas de informação hospitalar é necessária para manter a 

competitividade?”, tendo como conferência subordinada “Prontuário Médico Eletrônico”: 

[...] O tema a ser abordado é muito controverso. [...] o prontuário médico, que todos 
conhecem (suporte papel)... tem páginas difíceis de ler, escritas a mão, rasuradas... 
Mas apesar de um documento de difícil recuperação, existem algumas vantagens em 
sua forma atual: seu manuseio é fácil, sem dúvida, ele é um volume na mão. A 
forma com que eu escrevo é absolutamente livre, não é preciso alguém com 
treinamento especial para manusear o prontuário. Teoricamente todos os que 
escrevem devem ter um treinamento absolutamente especializado. E ele não sai do 
ar, está sempre lá. Às vezes ele desaparece, isso é verdade, mas ele independe da 
energia elétrica. [...] quando passo para o prontuário eletrônico, tenho uma serie de 
vantagens. A primeira é que consigo recuperar a informação, o que, no papel, é 
absolutamente impossível...Em um sistema, utilizando um computador,  posso ter 
uma forma de comunicação mais adequada, através da voz, linguagem natural. 
Nestes sistemas,..., posso trabalhar com padrões universalmente aceitos e 
vocabulários ponte para troca de mensagens. Com ele poderei fazer estudos 
multicêntricos, comparar resultados de fato entre uma instituição e outra. Posso 
interagir sinais e imagens, acessar simultaneamente vários locais. E se não pudesse 
nada disso, poderia ler o prontuário, porque muitas vezes não consigo lê-lo no papel. 
[...]  prontuário eletrônico melhora a assistência ao paciente, porque a qualidade da 
informação melhora... (grifo nosso) (CLASS, 1997, p. 65-6). 
 

No tangente a utilização do PEP na amostra dos hospitais pesquisados, os resultados 

sinalizam, que apenas uma está implantando na perspectiva de interagir com o SIH. Há outros 

três hospitais em fase inicial, sendo que dois destes trabalham apenas com a prescrição 

eletrônica de medicamentos em unidades fechadas (UTI’s), e outro, sinaliza que para 

implantar o PEP é imperioso quebrar a barreira da equipe assistencial no uso do computador. 

No geral não associam o PEP ao processo de GI e integração de sistemas, nem como um 

produto de informação a subsidiar a geração de conhecimento em saúde. 

Infere-se a partir das respostas analisadas, que estes hospitais, ainda, não concebem o 

PEP na perspectiva de uma Unidade de Transferência e Criação de Conhecimento (UTCC). 

 Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

Um SIH é entendido como um serviço de informação para o hospital e conforma-se 

como uma das fases do processo de GI. Para tanto, é necessário esclarecer algumas premissas 

para a existência de um SIH, que segundo Kaihara (1988 apud STUMPF, 1996, p.19) são: 

fornecer informações ao administrativo e ao assistencial; representar um suporte de 



informação à equipe profissional; fornecer informações ao paciente e fornecer informações à 

pesquisa clínica. 

Dado a essas premissas,  um SIH deve abarcar algumas características, quais sejam: 

[...] A informação deve ser capturada diretamente em terminais e nunca ser digitada 
a partir de papéis; 
Esta informação deve tornar-se disponível imediatamente e ser acessada 
preferencialmente on-line, visto que relatórios impressos perdem a sua atualidade 
rapidamente; 
O tempo de resposta dos computadores deve ser rápido. Tempo de resposta de 
segundos não é aceitável; 
O computador deve ser confiável. Na ocorrência de falhas, o sistema deve ser 
corrigido imediatamente e as informações não podem ser perdidas; 
A confidencialidade deve ser assegurada e apenas pessoas autorizadas podem ter 
acesso às informações, com diferentes níveis de acessos possíveis; 
Os programas e as interfaces devem ser amigáveis ao usuário. Não deve ser 
necessário o uso de manuais de instrução. Devem ser mais fácil para o médico obter 
um resultado de exame através do terminal do que por telefone, por exemplo. 
(BLEICH et alii 1985 apud STUMPF, 1996, p.20). 

 

Agrega-se a esses objetivos e a essas características uma declaração de um diretor 

superintendente de um hospital numa mesa redonda intitulada, “Soluções integradas de 

automação/ Informação na área de saúde”: 

[...] os sistemas corporativos precisam ser integrados para poder garantir, através das 
informações, a possibilidade do resultado econômico na aquisição, estocagem, 
consumo, faturamento, etc. Isso tudo certamente precisa estar automatizado e 
integrado... É um processo que tem de estar o mais rápido possível sob domínio e 
como rotina dentro do hospital. 
[...] o grupo de informações disponíveis, os sistemas de informação intra-hospitalar 
são extremamente limitados no que tange ao aspecto assistencial e às informações 
necessárias à equipe técnica. É impressionante como os hospitais hoje dispõem de 
pouquíssimas informações técnicas. Elas ficam restritas a dois ou três funcionários, 
normalmente com uma taxa de ocupação e tempo de permanência fundamentados 
numa visão econômica e não assistencial... Os sistemas precisam ser integrados. 
[...] sistemas integrados são extremamente necessários para a equipe técnica ter 
também capacidade de produzir resultados assistenciais. Os sistemas assistenciais 
integrados são prescrição médica, prontuário médico, protocolos assistenciais, bula 
eletrônica – que tem informações sobre padronizações de materiais e medicamentos-, 
interação medicamentosa e resistência antimicrobiana. 
[...] a integração dos processos administrativos e assistenciais pode potencializar 
resultados da equipe administrativa e técnica, em função do resultado maior 
combinado e sinérgico. 
[...] a gestão de custos e a avaliação de desempenho assistencial compõem um bloco 
de informações que possibilita a análise dos resultados, em termos de qualidade 
assistencial e resultados econômicos, como um binômio do resultado global do 
hospital. 
[...] entendemos que a instituição que tem oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento, fruto da sua capacidade de gestão ou do seu modelo assistencial, 
deve repartir seu conhecimento, sua informação com os demais, contribuindo para 
sustentar a base, o meio, o segmento da saúde em que estamos inseridos. (CLASS, 
1997, p.128-32). 
 

Nesse contexto, tendo como um dos objetivos específicos verificar a relevância 

atribuída pelos gestores aos SIH, constata-se que três hospitais utilizam Sistemas de 



Informação (SI) disponibilizados no mercado, os quais possibilitam a interoperabilidade, e um 

desenvolveu o próprio sistema. Salienta-se que apenas um gestor, de um desses quatro 

hospitais, concebe o PEP como um banco de dados a integrar o SI.  

Registra-se que dez gestores desconhecem o SI e outros cinco sinalizam que o SI não é 

totalmente automatizado. São informatizados, mas não integrados, são sistemas independentes, 

em módulos, sem comunicação necessitando da intermediação humana. Conforme a análise 

das respostas nota-se que o fluxo da recuperação e disseminação da informação torna-se 

exaustivo na maioria dos hospitais desta pesquisa. Salienta-se ainda, que um dos gestores diz 

que o SI é o papel e a comunicação oral. 

Tais dados revelam que o SIH não é concebido como um serviço informacional e não 

é associado ao processo de G.I.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Sociedade Digital, a informação é o grande insumo dinamizador para as 

organizações sustentarem suas ações por meio de conhecimento. As TIC´s, entendidas como 

um suporte básico ao processo gerencial, são utilizadas para a formatação dos bancos de 

dados, com a função de análises dos dados, de modo a transformá-los em informações 

realmente úteis aos usuários que se interessem.  

O gerenciamento da informação é um processo a ser adotado em todos os setores 

socioeconômicos e ao que parece é um processo elementar e de fácil aplicação, entretanto são 

poucas as organizações que têm os seus processos sistematizados de forma efetiva. A GI no 

hospital por meio do PEP é uma questão fundamental na performatividade do SIH, isto é, uma 

melhor relação input/output nos processos informacionais (LYOTARD, 1989). Esses, SIH, 

por sua vez, podem ser utilizados como o elo de comunicação para o Sistema Nacional de 

Informação em Saúde (SNIS). Torna-se imperiosa a adoção de padrões de representação da 

informação em saúde, objetivando gerar automaticamente registros eletrônicos, disseminando 

dados e informações ao SNIS, o que resultará em uma maior coerência e consistência na 

geração de conhecimento e controle social nas questões pertinentes à saúde (BRASIL, 2004). 

O Ministério da Saúde (MS) na formulação da PNIIS aponta, com ênfase, na direção 

da interoperabilidade dos sistemas, a partir da utilização de formatos eletrônicos padronizados 

na coleta de dados, como o PEP, na expectativa de gerar novos processos e produtos, e, 

promover mudanças nos modelos de gestão organizacional, conseqüentemente, na assistência 

e na administração, desses serviços.  

O interesse no registro e processamento de dados e informações em saúde justifica-se 

em razão desses, fomentar, promover e aumentar novas descobertas, novos conhecimentos. 



Esses conhecimentos advêm dos registros informacionais em saúde. Por sua vez, elas, 

informações em saúde, subsidiam as ações para a terapêutica assistencial (clinica e 

preventiva), bem como, para a gestão de todo um sistema de saúde de uma nação ou região. 

Defende-se neste trabalho o PEP na geração de conhecimento nos serviços e  sistema 

de saúde brasileiro, quiçá, mundial, desde que concebido como uma UTCC para as questões 

sociais e econômicas do setor saúde. A concretização desta proposta parece depender do 

estabelecimento de um canal de comunicação entre os hospitais (rede de serviços) e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Ministério da Saúde, num trabalho efetivo de 

orientação, não só com relação à adoção e capacitação em infra-estrutura tecnológica, mas, 

principalmente, na conscientização da necessidade de mudança comportamental e cultural dos 

sujeitos, com relação às considerações sobre processamento e uso da informação na 

conjuntura econômica informacional. 

Os resultados do estudo empírico revelaram que o seguimento saúde é desprovido 

desta tecnologia em gestão, ao menos no universo dos hospitais pesquisados. Torna-se 

necessário despertar nos gestores de saúde a importância da GI  como um processo de um 

conjunto de atividades, recorrendo a alguém que o gerencie e que atue de maneira a reforçar a 

cooperação necessária na networking de saúde. É significante identificar todos os passos de 

um processo informacional, descrevê-lo e ordená-lo.  

Ressalta-se, então, o uso de produtos e serviços informacionais em saúde, foco da 

presente pesquisa. Nesse sentido, os hospitais precisam se munir de tecnologias, processos e 

profissionais de informação, objetivando cumprir a sua missão de dar assistência em saúde de 

forma equânime, universal e integral aos cidadãos de um território, nação, planeta ou região. 

No tangente a GI, observa-se que os gestores dos hospitais pesquisados focam esse 

processo inerente à informatização. Eles não a concebem como a oportunidade de otimizar o 

processamento e o uso da informação no hospital, com uma finalidade de sustentar a 

manutenção desta organização e promover um ambiente dinâmico, constituindo a base para 

criar significado, construir conhecimento e tomar decisões racionalmente. Por conseguinte, 

não visualizam o PEP como um produto informacional, nem concebem como uma Unidade de 

Transferência e Criação de Conhecimento (UTCC). Constata-se o desconhecimento do SIH 

como um serviço de informação e da possibilidade destes estarem interoperabilizados com os 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS). 

Conclui-se que os gestores não possuem uma visão de processo da GI. Propõe-se 

disseminar o significado de GI, conseqüentemente,  de produtos e serviços informacionais e a 

representação da rede hierárquica entre dados, informação e conhecimento entre os gestores 



que gerenciam o sistema de saúde. Esclarecendo ainda que a informática é importante, no 

entanto, é ferramenta de suporte numa GI. A adoção dessa  práxis é essencial na 

transformação das informações em conhecimentos na Sociedade Digital. 
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