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Introdução  
Já no século V a.C., Hipócrates encorajava os médicos a fazerem registros acerca da evolução da moléstia e 

reconhecer as causas de tais enfermidades. Posteriormente, no século XVIII na Europa, tais registros se tornaram mais 

rigorosos. Os pacientes eram identificados com etiquetas amarradas ao punho e fichas eram confeccionadas contendo 

informações relevantes acerca de peculiaridades, como por exemplo, nome da doença, nome do médico, condições de 

óbito e alta e enfermarias em que esteve anteriormente. Enfim, a situação de saúde do paciente na instituição
1
.  

Com o passar do tempo, chegou-se ao consenso da indispensabilidade dos registros acerca da assistência ao 

paciente e, assim, surgiu o prontuário. Inicialmente, era denominado de “Prontuário Médico”, termo que foi substituído 

para “Prontuário do Paciente”, em virtude das mudanças na relação médico-paciente, que enfatizava a defesa dos 

direitos dos usuários
2
.  

A palavra prontuário deriva-se do latim promptuarium e significa lugar onde são guardadas coisas de que se pode 

necessitar a qualquer instante, ou ainda, ficha que contém informações pertinentes de uma dada pessoa
1
. 

O prontuário do paciente foi registrado em papel por muito tempo, porém, na década de 60, ocorreram os primeiros 

contatos com os sistemas de informação. Primeiramente com o objetivo de possibilitar a comunicação entre os vários 

setores de um hospital e, logo após, passaram a arquivar as informações sobre os usuários. O National Center for 

Health Services Research and Development e o National Center for Health Statistics dos Estados Unidos, em 1972, 

promoveram um congresso com o intuito de organizar uma estrutura mínima para os registros médicos. Em seguida, 

surgiram os primeiros Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP)
3
. Segundo Farias et al.

2
, o PEP é uma das inovações 

que têm sido adotadas por hospitais com o intuito de obter proveitos em eficiência e em eficácia na gestão dessas 

instituições de saúde. 

O PEP é uma fonte de informação primária de fundamental importância para o acompanhamento do estado de 

saúde e doença do paciente. Ele possibilita ao serviço de saúde a consolidação de conhecimentos que possam gerar uma 

melhor assistência ao paciente, diminuir os possíveis erros e favorecer a construção de subsídios para ensino e 

pesquisa
4
. Conforme destaca Fumis et al.

5
 o prontuário eletrônico reduz em 50% os erros de medicação, principalmente 

porque apresenta dados essenciais de forma estruturada e legível, como por exemplo a dose, via de administração e o 

intervalo entre as doses. Além disso, todas essas informações são acessíveis a todos os profissionais que estejam 

atuando na assistência àquele paciente.  

O Conselho Federal de Medicina (CFM), no ano de 2002, deliberou acerca do PEP e, por meio de suas resoluções, 

reconhece o PEP como forma legítima de armazenamento das informações dos clientes. A assinatura eletrônica do 

médico passa a ser reconhecida nos documentos de internação, prescrição e alta
6
. 

Apesar da tamanha importância e contribuição para o meio da saúde, a implantação de um prontuário eletrônico do 

paciente em um hospital, além de complexo, acarreta um custo muito alto e um compromisso dos profissionais, ou seja, 

deve haver uma grande mudança cultural para que os sistemas implantados funcionem de modo adequado
4
. 

Nesse sentido, o prontuário eletrônico perfaz uma importante ferramenta tecnológica que visa facilitar a 

mobilização de informações acerca das condições de saúde do paciente bem como aspectos ligados ao seu diagnóstico e 

terapêutica. Assim, o presente estudo justifica-se pela necessidade de uma reflexão acerca das dificuldades encontradas 

no processo de implantação do prontuário eletrônico no meio hospitalar. Além disso, tem por objetivo conhecer a 

experiência de implantação e utilização do PEP por profissionais da saúde com ênfase nas dificuldades encontradas por 

eles, assim como esclarecer os empecilhos existentes na implantação do prontuário eletrônico nas instituições 

hospitalares, favorecendo, dessa forma, uma possível mudança de postura em relação ao PEP. 

 

Material e métodos 

Trata-se de uma revisão da literatura com a intenção de identificar, em periódicos nacionais e internacionais, as 

dificuldades existentes na implantação dos sistemas de prontuários eletrônicos de pacientes e quais as possíveis 

ferramentas para superação ou minimização dessas dificuldades. 

A questão norteadora do estudo foi: “Quais são as dificuldades encontradas no processo de implantação do 

prontuário eletrônico no meio hospitalar?”   

Para a coleta dos dados foi realizado uma busca de artigos nos bancos de dados Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) utilizando o buscador BVS 

(www.bvs.br). Os descritores de assunto (DeSC) utilizados na busca das publicações foram “Prontuário Eletrônico” e 

“Sistemas Automatizados de Registros Médicos”. A busca foi refinada para artigos publicados entre 2009 a 2014 e 

http://www.bvs.br/


 
 

identificou 22 artigos, dos quais, após exclusão dos que não atendiam aos objetivos do trabalho, foram utilizadas dez 

publicações, nacionais, que atenderam aos critérios necessários. 

Resultados e Discussão  

A. Dificuldades para a implantação do prontuário eletrônico no meio hospitalar 

No final do século XX foram feitas as primeiras tentativas de implantação de prontuários eletrônicos no meio 

hospitalar
7
. O objetivo era claro: universalizar e facilitar o acesso das informações médicas e sobre o paciente. No 

entanto, muitas dificuldades foram enfrentadas para que ele realmente pudesse ganhar espaço como ferramenta de apoio 

aos profissionais da saúde. 

A primeira dificuldade encontrada foi a falta de recursos tecnológicos. Os computadores e programas disponíveis 

nas décadas de 80 e 90, quando o prontuário eletrônico começou a ser colocado em prática, eram bem primitivos, com 

tecnologia relativamente simples, baixa qualidade e desempenho
8
. Além disso, era necessário alto investimento 

financeiro para a sua aquisição, pois esses artefatos eram caros. 

O baixo número de máquinas se somava à qualidade dos softwares oferecidos, que não satisfaziam às necessidades 

em relação ao cuidado com o paciente, suas funcionalidades focavam no controle administrativo do hospital.
8  

No 

Brasil, a falta de clareza na arquitetura da informação nesses programas foi um fator importante para agravar a rejeição 

do seu uso. Esses programas possuíam informações fragmentadas, incompletas e mal distribuídas entre as opções dos 

aplicativos
7,8

. 

Outra dificuldade, enfrentada até hoje, é a interoperabilidade semântica e funcional, que é o intercâmbio de 

informações entre os diversos programas
8
. Isso ocorre devido à falta de consenso sobre as informações a serem 

compartilhadas e uso de diferentes tecnologias que não conversam entre si.
7,8

 

Os softwares e hardwares oferecidos variam de acordo com a lei do mercado. Sendo assim, os fabricantes tendem a 

fazer aquilo que lhes dá mais lucro, produzindo produtos mais caros, mas que nem sempre atendem às reais 

necessidades da área da saúde
7,8

.  

Ter acesso e saber usar essa ferramenta é outro problema a ser enfrentado entre hospitais e usuários. A falta de 

treinamento adequado, relatado na literatura, faz com que a resistência em sua utilização aumente
7,8,10

.   

A falta de segurança e confidencialidade também trouxe desconfiança tanto por parte dos médicos quanto dos 

pacientes, os quais também têm certa força de expressão nos novos serviços. A implantação do PEP também demandou 

uma legislação específica para regulamentar a forma de armazenamento das informações e assinatura eletrônica
7
. 

Enfim, a literatura consultada nos mostra que, a falta de padronização e de envolvimento dos profissionais de saúde 

com a implantação do sistema, dificulta a implantação e propagação do Prontuário Eletrônico do Paciente.  

B. Superação das dificuldades para melhor adesão e eficiência do PEP. 

A adesão ao prontuário é uma oportunidade de instituições e profissionais de saúde otimizarema base de dados dos 

pacientes, facilitando a assistência prestada, melhorando o atendimento e a segurança dos pacientes, proporcionando 

benefícios no desempenho de suas atividades administrativas e na gestão do hospitalar. Contudo, seu formato, 

profissionais que o usam e instituições que aderem a ele necessitam ser aperfeiçoados, atendendo aspectos normativos, 

estruturais e legais para que a qualidade e confiabilidade desta ferramenta não seja perdida
7
. Assim, alguns pré-

requisitos são necessários para uma melhor adesão e sucesso dessa ferramenta. 

Atendendo às demandas de qualidade, acompanhamento de produção e custo, é necessário que haja um único 

registro. Esse deve ser longitudinal, ou seja, correlacionar exames, consultas e intervenções anteriores
7
. Além disso, 

essas informações devem ser armazenadas por tempo indeterminado e serem acessíveis a todo profissional de saúde
9
.  

Ao mesmo tempo, é preciso que seja informada a anamnese completa, descrevendo melhoras e progressos e o 

estado funcional do paciente, o que possibilitará o compartilhamento de raciocínios clínicos com outros profissionais e 

o desenvolvimento de ferramentas para acompanhamento
7
. 

Por serem usadas por diferentes profissionais e pelo próprio paciente, as estruturas e concordâncias da terminologia 

usada devem ser padronizadas, ou seja, é necessário que haja regras de comunicação
7
, e que se, surgindo novas, que 

profissionais, administração e comitês cooperem, divulgando-as
1.
 

É fundamental que a privacidade e a confidencialidade sejam asseguradas, sendo que propiciar a segurança das 

informações é um papel de todos envolvidos. Também se faz necessário que seja desenvolvido pelos criadores do 

sistema uma ferramenta para garantir acesso adequado às informações confidenciais do paciente
7
. 

O registro deve estar acessível para ser consultado a qualquer momento, o que carece de agilidade, familiaridade 

aos profissionais e clientes
7
. Também, é preciso que haja terminais de acesso em número suficiente e distribuídos por 

local de necessidade (pontos de cuidado)
9
. 



 
 

A flexibilidade persiste ainda como umas das maiores dificuldades dos criadores. Contudo, é de grande importância 

que as informações sejam acessadas por todas as categorias de profissionais e, ao mesmo tempo, seja passível de sofrer 

expansão e personalização
7
. 

O PEP deve permitir que o paciente seja visto como um todo. Assim, a falta de planejamento estratégico na 

implantação do sistema deve ser erradicada e o incentivo interno da organização para atingir a integração clínica deve 

ser cultivado e agregado pelo número do cartão nacional de saúde, uma vez que a idéia de visualizar o todo para poder 

tratar uma das partes não é praticada por muitos
7
. 

Todos os profissionais devem ser treinados para saber lidar com as enormes e variadas informações geradas pelo 

PEP. Devem ser igualmente informados da segurança e benefícios do PEP para que a resistência a essa tecnologia seja 

diminuída
9
. 

Os sistemas computacionais e demais equipamentos devem ser diariamente atualizados, atendendo quesitos de 

atemporalidade e evitando obsolescência
7
. 

Leis nacionais devem ser criadas (e sempre atualizadas) e respeitadas por usuários, para que a segurança, a 

credibilidade e a confidencialidade sejam atingidas
7
. 

 

Conclusão 

A adesão dos serviços de saúde ao prontuário eletrônico é importante para a otimização do serviço, facilidade no 

acesso e assistência prestada, além de aumentar a segurança e a qualidade de atendimento nas diversas instituições 

prestadoras de serviços de saúde. O desenho de um sistema de informação hospitalar requer considerações complexas, e 

muitas são as dificuldades enfrentadas para sua completa funcionalidade. 

Observou-se que a efetividade ou o mau funcionamento do prontuário eletrônico do paciente está intimamente 

ligado à padronização do serviço, ao envolvimento dos profissionais atuantes, assim como ao envolvimento dos 

usuários no planejamento, implantação e utilização do sistema. Estes fatores são, geralmente, considerados as maiores 

dificuldades enfrentadas na implantação de um sistema de registro eletrônico. 

Por outro lado, existem formas de transpor as dificuldades e implantar efetivamente o acesso digital às informações 

dos pacientes. Dentre elas, podemos citar o aumento da acessibilidade a diferentes setores e organizações hospitalares, a 

padronização das estruturas e a concordância da terminologia utilizada na comunicação entre usuários do PEP. 

Assim, devido aos benefícios trazidos pelo PEP, todo o esforço deve ser feito para vencer barreiras de ordem legal, 

organizacional ou tecnológica. O gerenciamento da complexidade da medicina moderna exige a automação dos 

registros dos pacientes como tecnologia essencial aos cuidados médicos atuais. 
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