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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a implantação de um Sistema de Gestão Hospitalar (SGH) no Hospital 

Geral de Salvador (HGeS). Tal abordagem se justifica pela importância da racionalização 

administrativa nos dias atuais, visando otimizar processos e economicidade para a administração 

pública, com foco em seu maior cliente, o paciente. O objetivo deste estudo é analisar as melhorias 

qualitativas no que se refere ao atendimento aos pacientes e gestão nos principais setores do HGS 

que poderão advir da implantação de um SGH. Este intento foi conseguido mediante revisão 

bibliográfica e estudo de caso. O trabalho buscou descrever os principais Sistemas de Informação 

de Saúde existentes no mercado bem como o funcionamento do HGeS através de pesquisa no 

Regimento interno e visitas aos setores. O estudo demonstrou que diversas são as áreas impactadas 

no HGeS com melhorias advindas da implantação de um SGH, principalmente no atendimento ao 

usuário e controle e faturamento de materiais. 

Palavras-chave: Gestão. Saúde. Hospital Geral de Salvador.  

 

 

RESUMEN 

  

Este documento aborda la implementación de un Sistema de Gestión Hospitalaria (HMS) 

en el Hospital General de Salvador (HGeS). Tal enfoque se justifica por la importancia de la 

racionalización administrativa en la actualidad, con el objetivo de optimizar los procesos y la 

economía para la administración pública, centrándose en su mayor cliente, el paciente. El objetivo 

de este estudio es analizar las mejoras cualitativas con respecto a la atención y el manejo del 

paciente en los principales sectores del HGS que pueden resultar de la implementación de un SGH. 

Esto se logró mediante la revisión de la literatura y el estudio de caso. El trabajo tuvo como objetivo 

describir los principales sistemas de información de salud en el mercado, así como el 

funcionamiento de los HGeS a través de investigaciones internas y visitas sectoriales. El estudio 

mostró que hay varias áreas afectadas por HGeS con mejoras resultantes de la implementación de 

un SGH, principalmente en servicio al usuario y control y facturación de materiales. 

Palabras clave: Gestión. Salud, Hospital General de Salvador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, as empresas e órgãos públicos vêm utilizando em larga escala Sistemas de 

Informação (SI), através de softwares de gerenciamento de diversas atividades para promover a 

integração, cuja função principal é manipular os dados operacionais e prover informações 

gerenciais aos dirigentes para tomadas de decisões, bem como promover a melhoria no atendimento 

ao usuário. 

Num cenário onde o custo saúde cresce exponencialmente, onde o faturamento de saúde 

está cada vez mais enxuto e onde o atendimento humanitário cada vez mais precário, uma 

ferramenta de TI se faz necessária para a sobrevivência da organização.  

O Hospital Geral de Salvador (HGeS) é um nosocômio de nível secundário, que realiza o 

atendimento médico de diversas áreas de especialidades bem com odontológico, de militares do 

Exército Brasileiro e seus dependentes na guarnição de Salvador-BA. 

Desta forma, o HGeS atende um público diferenciado e oferece um leque de especialidades 

médicas que poucos Hospitais possuem no Estado, isso faz com que o HGeS tenha que prestar um 

serviço em um alto padrão de qualidade e eficiência. Agilizando o atendimento da crescente 

demanda dos usuários por atendimento, sem ter que recorrer a um contínuo crescimento dos 

recursos humanos para aliviar a sobrecarga dos setores e atividades. 

Este trabalho analisa o Hospital Geral de Salvador (HGeS) e a implantação de um Sistema 

de Gestão Hospitalar (SGH). Esta implantação pode trazer benefícios significativos gerenciais e no 

atendimento dos usuários? A referida implantação poderá trazer melhorias e quais os setores mais 

impactados por esta operação no HGeS e são necessárias medidas que antecedem a implantação. 

Tal abordagem se justifica ao fato do fornecimento de informações que permitiram embasar 

uma possível aquisição de SGH, e endossar a tomada de decisão pelo gestor e alta administração 

do Hospital. 

É importante ressaltar também a contribuição do trabalho para o público atendido pelo 

HGeS, visto que áreas como a marcação de consulta e de custeios de procedimentos poderão ser 

impactadas por este procedimento. 

O objetivo deste trabalho é analisar as melhorias qualitativas no que se refere o atendimento 

aos pacientes e gestão nos setores do Hospital Geral de Salvador que poderão advir da implantação 

de um SGH. 

Este intento será conseguido mediante realização de uma pesquisa básica de caráter 

exploratório, de natureza qualitativa, através de estudo bibliográfico dos principais hospitais e em 

sites das Empresas prestadoras de Sistemas de Informação de saúde, pesquisa no Regimento interno 

do HGeS, entrevista com o Diretor e visitas aos setores do HGeS. Após estas medidas os resultados 

serão tabulados e realizada uma análise comparativa dos dados. 

  

 

2 SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO EM SAÚDE 

 

 

Um Sistema de Apoio à Gestão em Saúde visa dotar o nosocômio de um sistema 

informatizado que proporcione o aprimoramento da gestão de suas receitas próprias e que permita 

a melhoria dos controles internos administrativos. Visa também viabilizar o fechamento dos itens 

fornecidos pelo almoxarifado e proporcionar meios efetivamente aplicados no atendimento de cada 

paciente. Nesta seção serão apresentadas as principais funcionalidades.  



 

 

 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

A Tecnologia de Informação pode ser utilizada como uma potencial ferramenta para as 

políticas de responsabilidade nos diferentes tipos de negócio na área da saúde, colaborando para o 

uso racional dos recursos e para a redução dos custos, sendo assim o uso de Sistemas de Informação 

em Saúde fornece uma estrutura que facilita a comunicação da informação dentro dos setores 

hospitalares (PINOCHET, 2011). 

A proposta de sistemas integrados, que atuam de forma organicamente articulada no 

enfrentamento das necessidades de saúde, apresenta-se como uma alternativa à modelagem 

hierarquizada e piramidal das chamadas atenção primária, secundária e terciária. (SOEIRO, 2015) 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) configuram-se como ferramentas para a 

produção de informações que direcionem o processo decisório dos profissionais dos serviços dos 

diferentes níveis de atenção à saúde (MONTENEGRO, 2013). 

Segundo Pinochet (2011), os SISs podem auxiliar no atendimento das seguintes metas: (1) 

reduzir a redundância e/ou duplicidade de dados; (2) fornecer dados com qualidade; (3) manter a 

integridade de dados; (4) proteger a segurança de dados; (5) proporcionar uma interface 

relativamente mais acessível com avanços da tecnologia; e (6) facilitar o acesso a uma única base 

de dados para diversas aplicações, podendo ser utilizadas por múltiplos usuários. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1981) define Sistema de Informação em Saúde 

como sendo um conjunto de componentes que atuam de forma integrada por meio de mecanismos 

de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para 

implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. Seu propósito é selecionar dados 

pertinentes e transformá-los em informações para aqueles que planejam, financiam, provêm e 

avaliam os serviços de saúde. 

Segundo Montenegro (2013), atualmente os Sistemas de Informação de Saúde têm sido 

criados com o objetivo de instrumentalizar a gerência e a assistência aos pacientes, pressupondo o 

suporte ao cuidado de qualidade e a promoção de informações fidedignas que possam fundamentar 

as tomadas de decisões dos gestores e do corpo assistencial. 

Segundo Pinochet (2011), os sistemas de informação em uso na área da saúde podem ser 

genericamente classificados em três tipos: 

O primeiro é composto de sistemas limitados quanto ao objetivo e ao escopo, direcionado 

a uma área específica de aplicação (stand-alone). Nos hospitais, os sistemas incluídos nesse grupo 

são direcionados a laboratórios, controle financeiro, radiologia, eletrocardiografia, controle de 

funções pulmonares, sistema de farmácia e nutrição (PINOCHET, 2011). 

O segundo tipo é composto de sistema de informação hospitalar, que, com frequência, 

consiste de uma rede de comunicação, um componente clínico e um componente administrativo e 

financeiro. O componente geral de comunicação integra essas três grandes partes em um sistema 

de informação mais coeso. Um sistema típico de informação hospitalar nessa categoria possibilita 

ter terminais de computadores em cada posto de enfermagem, assim como terminais que estão ou 

podem ser acessados em cada área do hospital (PINOCHET, 2011). 

O uso do terceiro tipo, sistemas corporativos de informação em saúde, está em expansão 

nos ambientes de saúde. Tais sistemas capturam e armazenam informações mais completas, 

provenientes da assistência à saúde contínua realizada por diferentes organizações, usando um 

modelo integrado de prestação de serviços. Esses registros são capturados e depositados em 

diversos tipos de mídia, incluindo som, imagem, animação e impressão. Os registros podem ser 



 

 

armazenados de modo central, em um formato total e abstrato, usando a abordagem dos data 

warehouse – sistemas que realizam tratamento de dados armazenados (PINOCHET, 2011). 

De forma gradual, os SISs evoluíram com a rede de comunicação que unia terminais e os 

aparelhos de controle, que emitiam informação nos pontos-chave de prestação de cuidados ao 

paciente e nas áreas de serviço a uma unidade central de processamento, que coordenava todas as 

atividades essenciais de atendimento ao paciente (PINOCHET, 2011). 

Nos sistemas integrados, a modelagem de redes de atenção à saúde visa à superação da 

fragmentação e da segmentação produzidas pelos modelos hegemônicos. As redes colocam os 

resultados desejados como norteadores da organização das práticas em saúde e, em função do 

alcance desses resultados, horizontalizam e integram as relações entre serviços, unidades e 

profissionais de saúde (SOEIRO, 2015). 

Para Pinochet (2011) as principais funções dos SISs são reconhecer as unidades que estão 

enviando e recebendo informações, formatar todas as mensagens e gerenciar suas respectivas rotas; 

validar, verificar e editar cada mensagem para garantir a qualidade; controlar toda necessidade de 

hardware e software para o desempenho das atividades mencionadas anteriormente; montar a 

transação de dados e estabelecer comunicação com diversas áreas administrativas. 

A eficácia dos sistemas informatizados na área da saúde está amparada pela literatura e 

resultados práticos de instituições hospitalares que se tornaram referência mundial por utilizaram 

tais recursos (LABBADIA, 2011). 

Segundo Pinochet (2011), um pressuposto implícito no desenvolvimento de um SIS é a 

habilidade de fornecer o dado completo, exato e no momento adequado para que a pessoa que 

esteja prestando a assistência possa desempenhar sua tarefa com maior qualidade e com melhor 

razão custo/benefício, eliminando as redundâncias nos exames e diagnósticos e uma melhor 

comunicação entre todos os profissionais envolvidos com o cuidado ao paciente. 

Em essência, o SIS é um sistema de comunicação entre os departamentos (por exemplo: 

nutrição, enfermarias, farmácia, laboratórios), sendo também um sistema central de informação 

para o recebimento, separação, transmissão, armazenamento e recuperação da informação, bem 

como fornecimento de informação no formato que seja mais útil ao usuário (PINOCHET, 2011). 

 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS 

 

Estoque é todo o recurso adquirido e armazenado com a intenção de regular o fluxo 

produtivo de uma empresa. Especificamente para os ambientes hospitalares, representam os 

insumos necessários a um perfeito atendimento ao cliente. O controle de estoque seriam todas as 

formas de registro que objetivam controlar a quantidade de materiais em estoque: tanto o volume 

físico, quanto financeiro. Esse controle pode ser realizado com a utilização de meios eletrônicos 

ou manuais (MEAULO, 2011). 

Os estoques são recursos ociosos que possuem valor econômico, os quais representam um 

investimento destinado a incrementação das atividades de produção e servir aos clientes. 

Entretanto, a formação de estoques envolve a imobilização de recursos financeiros, que pode não 

estar tendo nenhum retorno do investimento efetuado e, por outro lado, pode ser necessitado com 

urgência em outro segmento da empresa, motivo pelo qual o gerenciamento de estoques deve 

projetar níveis adequados, objetivando manter o equilíbrio entre estoque e consumo (BARBOSA, 

2004). 

Segundo Rios (2012), o controle é fundamental e está diretamente ligado ao 

dimensionamento dos estoques: quando se opta por manter níveis mais baixos de estoques, é 

necessário fazer um controle rigoroso para que não falte produto; e quando os níveis de estoques 



 

 

são grandes o suficiente para que a falta seja algo pouco provável, a preocupação maior do controle 

passa a ser a obsolescência dos produtos. 

O controle de estoques está relacionado às decisões de como e quando rever as quantidades 

estocadas. Em hospitais, as decisões de controle de estoques devem levar em conta, principalmente, 

a perecibilidade dos itens e a necessidade de consumo emergencial. Os sistemas de informação 

podem ser de grande auxílio nas decisões, mas a simples existência do sistema não basta para 

garantir decisões ótimas (RIOS, 2012). 

Existem três métodos para o controle de estoque, o método PEPS (primeiro que entra, 

primeiro que sai) a utilização dos valores é condicionada a entrada da compra em estoque, sendo 

obrigatória a saída do item mais velho. Quanto ao UEPS (último que entra, primeiro que sai), ocorre 

a utilização dos valores dos últimos itens a serem incorporados ao estoque. O método mais 

recomendado seria o custo médio, pela facilidade de entendimento e aplicação (MEAULO, 2011). 

O objetivo da administração dos estoques é garantir a disponibilidade suficiente de insumos 

para sustentar as operações, ao mesmo tempo em que mantém nos níveis mais baixos possíveis os 

custos de estocagem, de encomenda e recebimento, de falta de estoque e os de obsolescência 

(PONTES, 2014). 

O controle de saldos possibilitaria a implantação de inventários frequentes, informações 

sobre a disponibilidade de estoques, os valores de estoque envolvidos e a realização de trocas com 

outras unidades dos itens com maior disponibilidade. Inventários representam a comparação, 

habitual e contínua, dos saldos apurados em controles eletrônicos ou manuais com as quantidades 

existentes nos depósitos, apurando e localizando as eventuais deficiências. Confere credibilidade 

aos processos de gerenciamento dos estoques (MEAULO, 2011). 

De acordo com Barbosa (2015), a gestão de materiais, mais precisamente de estoques em 

materiais de uso hospitalar, assim como o próprio hospital como instituição, precisa empenhar-se 

em proporcionar meios que permitam a melhoria de sua eficiência, eficácia e da qualidade dos seus 

serviços. 

A importância dos estoques é dimensionada por seu valor monetário e pela essencialidade 

à prestação de serviços a que dão suporte. Não deve haver excessos de produtos, o que implica alto 

custo, nem a falta deles, pois isso pode ocasionar até mesmo o óbito de pacientes (BARBOSA, 

2015). 

O controle de estoques depende muito da tecnologia disponível para esta atividade. Os 

gestores reconhecem a importância do investimento em tecnologia da informação para esse fim e 

o fazem quando possível. O interesse maior dos gestores parece ser em tecnologias que possibilitem 

o rastreamento dos produtos dentro e fora dos hospitais, desde que são solicitados aos fornecedores, 

até que sejam utilizados pelos pacientes (RIOS, 2012). 

O sistema informatizado de controle de estoque do hospital é responsável pela gestão de 

estoque de medicamentos e produtos para a saúde no hospital. Nesse sistema é possível cadastrar 

novos itens, realizar baixas e entradas, realizar e atender pedidos das clínicas, realizar 

transferências e, além dessas funcionalidades, é possível emitir relatórios gerenciais para 

acompanhar e realizar o controle efetivo do estoque (BARBOSA, 2015). 

Segundo Barbosa (2015), a gestão de materiais na administração hospitalar compreende um 

ciclo de operações correlatas e interdependentes que são a previsão, aquisição, transporte, 

recebimento, armazenamento, distribuição conservação e análise de inventários rotativos, 

assegurando ao hospital o reabastecimento racional dos materiais necessários à manutenção do 

ciclo operacional. 

Barbosa (2015) ainda complementa que a gestão de estoques, mais especificamente em 

materiais de uso hospitalar, deve estar voltado para o futuro, apesar do estado atual da arte em 



 

 

gestão de estoques de materiais não proporcione sistemas de controle que efetivamente permitam 

a percepção de desvios indesejáveis em relação aos planos, antes que ocorram, e que permitiria a 

tomada, em tempo hábil, de medidas para corrigi-los. 

Segundo Pontes (2014), a eficiência da administração dos estoques poderá criar a diferença 

com os concorrentes, melhorando a qualidade, reduzindo os tempos, diminuindo os custos entre 

outros fatores, oferecendo, assim, uma vantagem competitiva para a própria empresa. 

 

2.3 SISTEMA DE PRODUTIVIDADE 

 

A primeira relação que o paciente tem com a instituição de saúde é nessa etapa, quando ele 

agenda sua consulta, e a consulta pode ser agendado via call center (contato por meio de um 

telefone), por um formulário de pré agendamento ou por uma plataforma de marcação de consultas 

online (CM TECNOLOGIA S/A, 2014). 

O CFM define que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a 

elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, 

quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído 

ou não em um único momento (CFM, 2011). 

A Marcação de consulta online é uma das melhores soluções encontradas no mercado, pois 

além de já conseguir agendar um percentual significativo das consultas marcadas no 

estabelecimento, há ainda uma redução drástica nos custos com a marcação de consultas que pode 

chegar há 80% (CM TECNOLOGIA S/A, 2014). 

 

2.4 SISTEMA DE GESTÃO CLÍNICA 

 

Segundo Soeiro (2015), a mudança para sistemas integrados de saúde requer a combinação 

de novos dispositivos de gestão na atenção à saúde, delimitando um campo de produção de 

conhecimento voltado à ampliação da responsabilização e qualificação das intervenções no 

cuidado. 

Assim, com vistas à melhoria de resultados relacionados ao valor agregado à vida e à saúde 

das pessoas, a associação entre gestão e excelência clínica, colocou processos e produtos da macro, 

meso e micro gestão em saúde sob análise, abrindo um novo campo de conhecimento e de práticas 

chamado gestão da clínica (SOEIRO, 2015). 

Segundo Martins (2015), entende-se como gestão da clínica a progressiva autonomia e 

responsabilização das equipes de cuidado, o estabelecimento de metas, objetivos e indicadores, o 

alinhamento entre os fluxogramas, diretrizes e protocolos clínicos, com uma visão ampliada da 

clínica e focada nas necessidades dos usuários e da sociedade, esta reorganização do trabalho deve 

permitir a melhora na segurança e qualidade para o paciente. 

Grande parte das definições sobre Gestão Clínica, ao longo da última década, tiveram como 

temas-chave a melhoria da efetividade, eficiência e eficácia, a responsabilização dos profissionais 

e serviços, o estabelecimento de padrões e sistemas de qualidade e a articulação e regulação de 

ações e serviços de saúde (SOEIRO, 2015). 

A gestão da clínica é um conjunto de tecnologias de microgestão, destinado a prover uma 

atenção à saúde de qualidade: centrada nas pessoas; efetiva, estruturada com base em evidências 

científicas; segura, que não cause danos às pessoas e aos profissionais de saúde; eficiente, provida 

com os custos ótimos; oportuna, prestada no tempo certo; equitativa, de forma a reduzir as 

desigualdades injustas; e ofertada de forma humanizada (MENDES, 2011). 



 

 

A sistematização de conhecimentos sobre gestão da clínica traz, como principais raízes, 

propostas que visam a algum grau de controle e de padronização na atenção à saúde, no sentido de 

enfrentar os crescentes custos e o baixo impacto derivado do modo como o sistema responde às 

necessidades de saúde (SOEIRO, 2015). 

A Gestão da Clínica envolve o processo de redesenho organizativo cujo objetivo é envolver 

o profissional de saúde, essencialmente o médico, na gestão dos recursos utilizados em sua própria 

prática clínica (TAVARES JR, 2014). 

Segundo Soeiro (2015), a gestão da clínica foca o acesso, a integralidade, a qualidade de 

atenção e a segurança. Num sistema com equidade de acesso e integralidade na atenção, a qualidade 

é entendida como (i) excelência no cuidado à saúde; (ii) alcance dos propósitos das ações e missão 

dos serviços; (iii) máximo benefício dentro dos recursos disponíveis com economia de escala e 

melhor relação custo-benefício; (iv) transformação das práticas e produção de tecnologia, de modo 

ético e focado na melhoria da saúde das pessoas. 

Segundo Tavares Jr (2014), um conceito inerente a Gestão da Clínica é a classificação de 

riscos dos pacientes depois de uma análise prévia (após o acolhimento) e, com base em critérios 

estabelecidos, identificar o nível de prioridade de sua situação de saúde. 

 A gestão clínica é essencialmente um processo de mudança organizacional e cultural 

marcado pela descentralização das decisões técnicas, administrativas, gastos e de produção aos 

responsáveis pelas unidades de produção do hospital, que são os gerentes de serviços, que tem a 

responsabilidade de conduzir as unidades clínicas (MARTINS, 2015). 

Assim, a organização de sistemas integrados em redes de atenção à saúde e a utilização de 

dispositivos e ferramentas de gestão da clínica têm sido apontadas como estratégias potentes para 

a melhoria da qualidade das respostas às necessidades de saúde (SOEIRO, 2015). 

De acordo com Martins (2015), os processos assistenciais, administrativos e operacionais 

compreendem o substrato da implantação da gestão clínica, sendo necessário o compartilhamento 

com todos os serviços hospitalares, bem como deve ser experimentado tática e operacionalmente. 
 

2.5 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

 

Segundo Bonato (2011) A “Qualidade Total” surge como ferramenta de apoio para tratar 

da concorrência do mundo corporativo. Assume diferentes significados: qualidade de trabalho, 

serviço, informação, processo, estrutura e pessoas. Implica a satisfação das expectativas e 

necessidades dos clientes por meio de uma gestão científica dos processos, baseada em fatos e 

dados, voltada para a correção e prevenção de erros. Deve ser baseada na manutenção e melhoria 

dos padrões de desempenho atuais, com produtos e serviços melhores e mais competitivos, 

participação e envolvimento dos membros da organização, considerando aspectos éticos que 

envolvem a prestação dos serviços de saúde. 

As metodologias de “Qualidade” auxiliam na reestruturação dos processos internos, 

gerando benefícios para o usuário e para os colaboradores, tanto na configuração das atividades de 

trabalho, como na manutenção do foco em infraestrutura. Constata-se a existência de diferentes 

abordagens e programas para “Qualidade”. Algumas valorizam a produtividade e o equilíbrio da 

organização, outras estão voltadas ao desenvolvimento do potencial humano. (BONATO, 2011) 

Dentro do mundo dos serviços de saúde ao se falar de “Qualidade” associa-se 

imediatamente à “Acreditação”, porém já há algum tempo percebesse um movimento em torno da 

“Certificação”, nos diversos segmentos da saúde, principalmente nos hospitais.  

Bonato (2011) define a acreditação como sendo um procedimento da avaliação dos recursos 

organizacionais, “voluntário”, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência 



 

 

com base em padrões previamente aceitos. A acreditação tem início com uma avaliação de 

qualidade e de procedimentos baseada em padrões internacionalmente legitimados, gerando um 

conjunto de orientações para a organização, visando à melhoria do seu desempenho. Na 

acreditação, não se avaliam setores ou departamentos isoladamente, mas todos os serviços da 

organização. 

O processo de acreditação propõe a participação voluntária das instituições, estimulando-

as a um comportamento de procura da melhoria contínua da Qualidade, criando e desenvolvendo 

a integração com a sociedade, estimulando a cidadania. Tem um caráter eminentemente educativo, 

voltado para melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial. As principais 

vantagens da acreditação são: segurança para os pacientes e profissionais; qualidade da assistência; 

construção de equipe e melhoria contínua; útil instrumento de gerenciamento; critérios e objetivos 

concretos adaptados à realidade brasileira; o caminho para melhoria contínua (BONATO, 2011). 

Uma das ferramentas consultadas no processo de acreditação é o Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar – MBAH que é um instrumento para estimular a melhoria da Qualidade 

dos hospitais brasileiros, com base na análise de alguns indicadores a serem observados. 

O MBAH apresenta um programa que se divide em três níveis, com exigências 

diferenciadas, a saber: 

(i) Nível 1: observa-se requisitos básicos na qualidade de assistência oferecida ao cliente, 

assim como sua estrutura física e segurança, tanto para o cliente interno como externo; 

(ii) Nível 2: deve-se manter os requisitos do nível 1, somados ao planejamento na 

assistência, descrição e registros dos processos internos, manuais de procedimentos operacionais 

padronizados (POP’s), educação permanente como meio de capacitação constante de todos os 

profissionais envolvidos na prestação de serviço de saúde, em todas as suas esferas, indicadores de 

qualidade assistencial e implementação de diagnóstico de enfermagem com o objetivo de viabilizar 

assistência de enfermagem integral e individual; e 

(iii) Nível 3: Grau de Excelência, observa-se a manutenção dos preceitos anteriormente 

descritos; mas neste momento os indicadores servem como uma forma de monitorar as ações 

implementadas, buscando constantemente a melhoria na qualidade e sua integração com a 

produtividade. 

Segundo Prazeres (1996), a Certificação é a atividade de comprovação da qualificação de 

itens, produtos, serviços, procedimentos, processos, pessoal ou de sistema da qualidade, no todo 

ou em parte”. 

Rooney (1999), diz que tanto órgãos governamentais quanto não governamentais conferem 

certificação às instituições de saúde. Embora geralmente voluntária, a certificação a confere certa 

distinção, que promove a capacidade da instituição ou do profissional de praticar ações em 

determinada área. Autoridades governamentais e organizações privadas, como seguradoras, grupos 

de empregadores ou planos de saúde, podem exigir que uma instituição de saúde atenda a algum 

tipo de padrão de certificação para receber reembolso pelos serviços prestados. 

 

  

3 SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR UTILIZADOS NO BRASIL 

 

 

No Brasil, diversos SIH são comercializados, porém algum se destacam face as suas 

funcionalidades, são eles: Sistema de Gestão Hospitalar (SGH), RM Saúde, Tasy, SOUL MV e 

ADBEM/CONSAIH. De modo geral, o foco destes SIH é especificamente em organizações 



 

 

hospitalares sendo configurados em pacotes comerciais. A seguir as principais características 

desses cinco softwares e do SIRE, SIH utilizado no HGeS, serão descritas. 

 

3.1 SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR (SGH) – MEDICSYS 

 

O Sistema de Gestão Hospitalar (SGH), comercializado pela empresa MEDICSYS, do 

grupo DOTCOM/ALUGAMICRO, funciona por meio de módulos integrados, procurando 

abranger todas as áreas da gestão hospitalar, gestão do paciente, gestão clínica, de diagnóstico e de 

terapia, gestão de materiais, faturamento, gestão financeira e serviços de apoio (MEDICSYS, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 1 – Abrangência do SGH MEDICSYS 

Fonte: MEDICSYS, 2011 
 

MEDICSYS (2011), diz que a fim de assegurar um melhor desempenho e facilidade na 

obtenção dos resultados, os módulos do SGH são integrados de acordo com as necessidades da 

organização. Alguns exemplos de módulos são:  

(i) administração de recepções;  

(ii) serviço de apoio à diagnose e terapia (SADT);  

(iii) administrativo e financeiro; e  

(iv) gestão de suprimentos.  

O primeiro módulo é responsável pelo gerenciamento do atendimento a pacientes internos 

e de todos os processos que estão diretamente ligados a essa etapa. O SADT é responsável pela 

emissão de laudos e resultados. O módulo administrativo e financeiro é específico para serviços 

pagos por meio de convênio e/ou por particulares. O último módulo, destinado à gestão de 

suprimentos, possibilita uma visão ampla de todas as áreas envolvidas nas atividades da 

organização, facilitando a reposição de materiais e medicamentos em todos os setores 

(MEDICSYS, 2011). 

 

3.2 RM – SAÚDE – TOTVS 

 

O RM Saúde tem recursos para gestão integrada de todos os processos das áreas de negócios 

e de rotinas específicas de prestadores de serviços de saúde – hospitais, hospitais-dia, home-cares, 



 

 

pronto-atendimentos, ambulatórios, laboratórios, clínicas de diagnósticos por imagem e clínicas 

médicas. Integra on-line e em tempo real as informações dos vários setores do prestador, desde o 

registro do atendimento do cliente até sua alta ou saída (TOTVS, 2016). 

Com todas as áreas do prestador de serviço de saúde integradas em uma base de dados 

única, o RM Saúde permite a diretores e gerentes extraírem, em tempo real, as informações de que 

necessitam para dar apoio às suas decisões, com recursos visuais – gráficos e planilhas – que 

simplificam a análise destas informações (TOTVS, 2016).  

Em TOTVS (2016) verifica-se que as principais funcionalidades do sistema são: unidades 

de atendimento e diagnósticos, controle de convênios, agenda de atendimentos e cirurgias, controle 

de ocupação de leitos, controle de visitantes, prescrição médica, registro de informações cirúrgicas 

do paciente, faturamento SUS, convênios e particular, repasses, controle de rouparia e 

higienização, gerador de relatórios, planilha eletrônica interagindo com Excel, controle de usuários 

e perfis. 

 

 
Figura nº 2 – Tela do Sistema RM Saúde TOTVS 

Fonte: TOTVS, 2016 

 

O RM aplica o conceito de Business Intelligence (ferramenta de apoio à tomada de 

decisões) e integra em tempo real as informações dos vários setores do hospital, desde o registro 

do atendimento do cliente até sua alta ou saída. O RM também combina recursos para processos 

gerenciais e rotinas específicas para todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros. 

Dessa forma, o sistema possibilita uma maior integração das informações em um único núcleo 

gerencial, além de ter a vantagem de ser compatível com os bancos de dados SQL Server® e 

Oracle®, amplamente utilizados no mercado (TOTVS, 2016). 

 

3.3 TASY EMR - PHILIPS 

 

Philips Tasy EMR (Electronical Medical Record) é uma solução completa de informática 

em saúde que integra todas as áreas da instituição, conectando os pontos de cuidado dos pacientes 

e otimizando os processos. Evita desperdício e retrabalho e aumenta a produtividade independente 

do seu porte e da complexidade dos seus processos (PHILIPS DO BRASIL LTDA., 2016).   

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243662797
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243662797
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243662797
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243662797
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243662797


 

 

Aderente às mais variadas realidades de negócios, o Tasy atende a prestadores de serviços, 

tais como hospital, clínica, banco de sangue, home care entre outros.  

Philips do Brasil Ltda. (2016), diz que o Tasy possibilita gerenciamento eficiente das 

atividades administrativas, financeiras, assistenciais e operacionais. Isso ajuda a acompanhar as 

mudanças e enfrentar os desafios da instituição, dos profissionais e do paciente. 

 

 
Figura nº 3 – Abrangência do sistema TASY 

Fonte: Philips do Brasil Ltda., 2016  

 

Segundo Philips do Brasil Ltda. (2016), o sistema Tasy é dividido em cinco módulos:  

(i) Gestão Hospitalar, que possibilita a integração entre todos os processos hospitalares, 

eliminando dados redundantes e retrabalho;  

(ii) Gestão de Clínicas, que permite o controle de serviços como oncologia, oftalmologia, 

cardiologia, hemodiálise e imunização;  

(iii) Gestão Laboratorial, que possibilita o planejamento e execução dos exames por etapas, 

desde o atendimento ao paciente até a emissão e envio do resultado, respeitando as particularidades 

de cada exame;  

(iv) Gestão de Centros de Diagnóstico por Imagem (CDI), que possibilita o gerenciamento 

da realização de exames, desde o agendamento da consulta até a emissão e envio do laudo; e  

(v) Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que permite a gestão focada no paciente e o 

gerenciamento integrado das informações clínicas.  

Por meio da integração desses módulos, o software Tasy fornece ainda ferramentas para o 

gerenciamento integrado de faturamento, financeiro, suprimentos e controladoria. 

 



 

 

Figura nº 4 – Modelo de apoio do sistema TASY 

Fonte: Philips do Brasil Ltda., 2016  
 

3.4 SOUL MV – MV SISTEMAS 

 

A MV é líder de mercado em sistemas de gestão de saúde e sempre mostrou determinação 

para a excelência, inovação e geração de resultados. Crescendo lado a lado com os clientes, 

expandiu sua atuação de forma constante e sustentável, estabelecendo parcerias e investindo no 

talento das pessoas. No segmento de Gestão Hospitalar, o MV é o sistema mais utilizado no país: 

gerencia 37 mil leitos e 120 mil internações mensais (MV, 2015). 

O sistema MV atende aos diversos segmentos de Gestão Estratégica, Gestão Hospitalar, 

Gestão Clínica e Assistencial, Gestão Administrativa e Financeira, Gestão de Planos de Saúde e 

Gestão de Saúde Pública (MV, 2015).  

MV (2015), diz que o SOUL MV Hospitalar reúne um conjunto de soluções que facilitam 

o fluxo de dados entre os setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema gerencia 

informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, proporcionando uma 

gestão mais eficiente e melhor atendimento para os pacientes. 

A solução de Gestão de Fluxo do SOUL MV permite que a instituição monitore todas as 

etapas de um atendimento de urgência/emergência. Através de um rastreamento de horários, o 

sistema viabiliza a análise do desempenho do atendimento, calculando os espaços de tempo desde 

a retirada da senha no totem até a alta do paciente (MV, 2015). 

Segundo MV (2015), o SOUL MV incorpora também um Sistema de Classificação de Risco 

que organiza o fluxo de atendimento de pacientes em serviços de urgência e emergência. Através 

da informatização de um Protocolo de Classificação de Risco, prioriza os casos de acordo com a 

gravidade, padronizando e agilizando os atendimentos. 

O Prontuário Eletrônico do SOUL MV reúne, em um único local, as informações clínicas 

e assistenciais de todos os atendimentos dos pacientes, simplificando o armazenamento de dados e 

facilitando o dia a dia de médicos, equipe de enfermagem e demais profissionais de saúde, além de 

garantir a segurança do paciente (MV, 2015).  

 

 
Figura nº 5 – Modelo de apoio do sistema MV 

Fonte: MV Informática Nordeste Ltda., 2015  
 



 

 

Por meio desse sistema, é possível gerenciar informações de hospitais pequenos, médios e 

grandes, uma vez que o software padroniza as atividades de cada área do ambiente hospitalar. Outra 

funcionalidade do MV é a integração dos processos estratégicos, clínicos e assistenciais, 

administrativos e financeiros, além da integração de informações.  

Esse sistema disponibiliza mais de 30 sub módulos integrados, divididos em nove áreas: 

Gestão Estratégica, Gestão Hospitalar, Gestão Clínica, Diagnóstico e Terapia, Gestão de Materiais, 

Gestão Financeira, Comercial e Faturamento, Serviços de Apoio e Gestão de Tecnologia da 

Informação. Para cada área, há sub módulos específicos para utilização do MV.  

Como exemplo, cita-se a área de Serviços de Apoio, para a qual são disponibilizados os 

módulos: Nutrição, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Zeladoria, Manutenção, 

Central de Materiais Esterilizados (CME), Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), Rouparia e Portaria 

(MV, 2015). 

 

3.5 ADBEM/CONSAIH – CRISTAL SOLUTION 

 

O sistema ADBEM/CONSAIH desenvolvido pela empresa Cristal Solution é um sistema 

ERP, promovendo a integração dos seus módulos e facilitando assim o fluxo de informações. 

A moderna administração hospitalar, segundo a empresa, não comporta mais a gestão por 

módulos, ou seja, a existência de módulo farmácia, módulo compra, módulo faturamento, módulo 

conta hospitalar, etc. Sendo assim, toda a cadeia de negócio foi integrada por um sistema ERP 

(ADBEM), para dar suporte ao volume de troca de informações em tempo real entre todos os 

envolvidos na prestação do serviço hospitalar, abarcando desde os fornecedores até os pacientes. 

A Cristal Solution é detentora da patente da Tecnologia de Gestão do Agendamento por 

Débito Balanceado, fundamentado nos Diferentes Graus de Percepção da Urgência da Consulta 

Pretendida (TG-ADB). Essa tecnologia promete o fim das filas sem que, para tanto, seja necessário 

aumentar o efetivo de médicos. 

A solução CONSAIH (Controle do Suprimento e da Aplicação de Insumos Hospitalares), 

também desenvolvida pela Cristal Solution, atua na administração do suprimento hospitalar 

substituindo o antigo controle de estoque e a gestão da logística, elevando essas atividades para o 

status de atividade crítica no funcionamento do hospital. 

3.6 SISTEMA DE REGISTRO DOS ENCAMINHAMENTOS - SIRE 

 

Segundo a DIORFA (2007), o Sistema de Registro dos Encaminhamentos (SIRE) entrou 

em operação em junho de 2006 e rapidamente foi assimilado pelas Organizações Militares de Saúde 

e pelas Unidades de Atendimento integrantes de nosso Exército, sendo empregado hoje como 

importante ferramenta de gestão dos recursos destinados à assistência médico-hospitalar da Família 

Militar. 

Foi concebido com o objetivo primordial da informatização do atendimento médico-

hospitalar realizado pelo Serviço de Saúde do Exército, implementando uma metodologia que trate 

de forma integrada de todas as suas rotinas, quer sejam administrativa, financeira ou assistencial, 

e, em especial, a montagem de um banco de dados contendo o registro clínico-ocupacional dos 

pacientes. Um outro objetivo é fazer com que os gestores dos recursos interajam diretamente com 

o terminal de computador, de modo a acompanharem no âmbito da Força a execução das despesas 

com atendimento médico-hospitalar, relativo aos encaminhamentos para as Organizações Civis de 

Saúde (OCS), Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) e as despesas médico-odontológicas com 

materiais de consumo que ocorrerem nas instalações das Organizações Militares de Saúde (OMS), 



 

 

Unidades de Atendimentos (UAt) e Postos Médicos das Organizações Militares,  decorrentes de 

atendimentos realizados por sua equipe de saúde (DIORFA, 2007). 

Por fim, o sistema visa disponibilizar informações que serão utilizadas como peças nas 

atividades de auditoria. 

Figura nº 6 – Tela do Sistema SIRE 

Fonte: Divisão de Orçamento, Finanças e Auditoria,2007 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

A metodologia usada no presente trabalho é do tipo de pesquisa aplicada, com objetivo de 

pesquisa exploratória. O procedimento adotado foi a pesquisa bibliográfica associada ao estudo de 

caso, com abordagem qualitativa. 

A pesquisa aplicada tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação, utilização e 

consequências práticas imediatas e é dirigida à solução de problemas específicos (GIL, 1999). 

Segundo Scanfone e Vasques, o objetivo da pesquisa determina seu tipo. 
 

Para o Trabalho de Conclusão de Curso, sugerimos pesquisas do tipo exploratória ou 

descritiva, uma vez que temos um tempo limitado para sua realização. Além disto, 

ressaltamos que além da relevância do que vai ser pesquisado, você deverá se 

preocupar com a aplicação do método científico, portanto, observe a forma de 

percorrer as fases do método científico e a operacionalização de técnicas de 

investigação (SCANFONE; VASQUES, 2018, p. 20). 

 

Scanfone e Vasques (2018) afirmam que a pesquisa bibliográfica, portanto, consiste na 

utilização de informações retiradas de pesquisas anteriores publicadas em livros, revistas, 

periódicos e artigos científicos, monografias, dissertações, teses, entre outros e serve para delimitar 

o que estudar sobre o fenômeno de interesse. 

De acordo com Yin (1981) o estudo de caso é “um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas no qual são utilizadas várias fontes de evidências”. 



 

 

O estudo estará calcado nos principais sistemas de gestão hospitalar existentes no mercado 

e suas funcionalidades, o que permitirá a visualização dos benefícios que poderão advir com a 

implantação no HGeS. 

Os dados e valores são obtidos de fontes oficiais, por meio de sites das empresas, bem como 

de dados obtidos na pesquisa de campo sobre a estrutura organizacional e do funcionamento das 

principais áreas do HGeS, através de observação direta, assistemática, participante na realidade do 

cotidiano do HGeS e de entrevistas não estruturada há integrantes dos diversos setores do hospital 

em especial ao chefe da Seção de Excelência Gerencial, para dar credibilidade e confiabilidade no 

resultado. 

A analise foi realizada com a utilização da ferramenta 5W2H, com a utilização de somente 

das atividades What, Why e Where, tendo em vista as outras atividades só poderem ser 

determinadas após a contratação de um SGH. 

 

 

5 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL DO HGeS 

 

 

A criação do nosocômio alvo da análise se remota ao ano de 1799 com a denominação 

de  Hospital Real Militar da Bahia,  no Terreiro de Jesus. Encontra-se nas atuais instalações, no 

bairro de Brotas, desde 1872 e em 1953 a atual denominação de Hospital Geral de Salvador. É um 

Hospital de nível secundário que tem como missão “Prover assistência à saúde aos militares da 

ativa, inativos, pensionistas de militares, servidores civis e seus respectivos dependentes, no âmbito 

da 6ª Região Militar.” 

Sua força de trabalho é constituída por volta de 300 prestadores de serviço, sendo em cerca 

de oitenta e três por cento por militares do Exército Brasileiro e dezessete por cento de servidores 

civis. Mesmo que com pouca heterogeneidade apresenta dificuldade na implantação de uma cultura 

organizacional duradoura fruto da rotatividade do pessoal militar. 

Seu Regimento Interno e organograma sofreram uma atualização no corrente ano para que 

possam refletir todas as áreas de importância e a complexidade de gestão devido aos variados 



 

 

setores de atuação. Em suma, algumas Subdivisões ganharam status de Divisão através da mudança 

de subordinação, antes à Divisão de Medicina e atualmente à Subdireção. Como pode se ver nas 

figuras abaixo: 
Figura nº 7 – Organograma antigo do HGeS 

Fonte: Regimento Interno HGeS, 2011 

Figura nº 8 – Organograma atual do HGeS 



 

 

Fonte: Regimento Interno HGeS, 2019 
Da analise do observado das visitas realizadas nos setores, infere-se que: 

• O Hospital passou a utilizar em 2018 o sistema de gerência de projetos do Exército 

(GPEx), software de apoio ao gerenciamento de projetos do Exército Brasileiro, 

como ferramenta de Gestão, este sistema possibilita visualização de indicadores 

puramente administrativos, que são gerados a partir de alimentação manual dos 

dados retirados de diversos outros bancos, com periodicidade estabecida; 

• Não existe nenhum planejamento de Projeto de Acreditação Hospitalar; 

• A principal ferramenta de “Gestão Hospitalar” do HGeS, é o SIRE que até o ano de 

2010 era utilizada somente para realização de encaminhamento e faturamento 

passando no ano citado a realizar também a marcação de consultas; 

• O SIRE cumpre as convenções de cada especialidade quanto ao tempo de consulta, 

porém não é blindado quanto a interferência no reajuste deste tempo. E também 

possibilita a reserva de horários pelos profissionais; 

• Existem 3 (três) canais para marcação de consulta, a saber: presencial de 07:00h às 

15:00h que divide 50% das vagas com o call center que funciona de 08:00h às 

17:00h; e os outros 50% das vagas com marcação via site. E para marcar o retorno, 

o paciente volta para um dos canais citados para marcação extra na agenda da 

clínica; 

• Não existe sistema automatizado e integrado de controle de estoques e auditoria dos 

materiais utilizados. Este processo é realizado de forma manual; 

• A Odontoclínica possui marcação própria de consulta. Bem como realiza a 

compensação do material utilizado e auditoria de produtividade nos próprios 

consultórios; 

• Até o presente ano o HGeS não possui nenhum sistema de gestão de paciente que 

inclua prontuário eletrônico. Os prontuários físicos são separados com 72 h de 

antecedência e no dia são levados para os consultórios; 

• Não existe arquivamento de laudo de exames nos prontuários. Os pacientes ficam 

com todas as vias do exame; 

• Os exames de imagem (tomografia, raio-x, ultrassonografia) são laudados por um 

único radiologista que realiza um Backup dos laudos em um HD externo próprio 

por segurança de não se perder o laudo; 

• Não existe um processo de recomendação de preparação para exames via lista 

entregue na marcação; 

• A chamada para os procedimentos é realizada pessoalmente pelo profissional, 

devido a inexistência de um serviço de controle de fila e chamada; 

• No PAM não existe um sistema de acolhimento com classificação e avaliação de 

risco; 

• Com exceção da Odontoclínica existe uma deficiência de infraestrutura de TI (rede 

lógica, computadores e impressoras) nos consultórios; e 

• Encontra-se em fase implantação o Núcleo de Segurança do Paciente (NuSegPa), 

ainda em definição da alocação estrutural. 

 

 

 

 



 

 

 

6 A IMPLANTAÇÃO DO SGH NO HGeS: MELHORIAS QUE PODERÃO ADVIR  

 

 

Face a grande diversidade de soluções no mercado ou livre é de suma  importância escolher 

um modelo que ofereça as funcionalidades condizentes com as demandas específicas da entidade. 

Não adianta investir em softwares diferentes para cada departamento, com funcionamento 

autônomo, já que o potencial integrativo do modelo de gestão informatizado se perde.  

Nesta parte buscar-se-á inferir se é vantajoso para a instituição a implantação, qual o melhor 

sistema e o que se pode adiantar (organicamente e materialmente) para viabilizar uma implantação 

célere e efetiva. 

 

6.1 ANÁLISE DOS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR 

 

Os SGHs, quando utilizados de maneira adequada, trazem dinamismo para o dia a dia 

operacional das organizações hospitalares, bem como, são ferramenta fundamental no processo de 

tomada de decisões por parte dos gestores.  

Devido à complexidade das atividades realizadas e dos serviços prestados nas organizações 

hospitalares, há significativa necessidade de integração dos SGHs utilizados pelos setores 

existentes e necessidade de utilização ampla/plena de suas funcionalidades, com vistas a obter uma 

maior eficiência da organização, face ao alto investimento realizado em Tecnologia de Informação. 

Para as organizações hospitalares, a confiabilidade, a rastreabilidade e a agilidade em obter 

informações são fatores determinantes para a melhoria da eficiência e da gestão.  

Nesse prisma, a pesquisa descrita no presente trabalho buscou avaliar alguns SGHs 

comerciais, quais sejam: Soul MV, RM - Saúde, SGH - Medicsys, Tasy EMR, ADBEM/CONSAIH 

e SIRE. Essa avaliação foi realizada por meio da descrição das principais funcionalidades dos 

sistemas, suas características, estrutura de dados e topologia.  

Com base nos resultados alcançados, observou-se que com exceção do SIRE, todos os 

sistemas pesquisados apresentam o software dividido em módulos, de acordo com as áreas de 

atuação hospitalar, tramitando tanto pela área administrativa, quanto pela área técnica. 

Em relação às características dos SGHs pesquisados, verificou-se que cada um dos 

softwares apresenta funcionalidades específicas, seja para o controle de informações, seja para a 

adaptação do software aos setores de um hospital.  

Outro dado interessante é que os sistemas Tasy EMR e Soul MV utilizam o conceito de 

prontuário eletrônico, possibilitando assim agregar as informações do paciente de forma lógica, 

trazendo assim maior confiabilidade, rastreabilidade e segurança às informações do paciente da sua 

internação até a sua alta hospitalar. 

Constatou-se também que o SGH Medicsys apresenta um número limitado de módulos, o 

que pode ser um fator complicador em Hospitais de grande porte. Outro dado interessante é a 

“promessa” do sistema ADBEM/CONSAIH de acabar com as filas de consulta, um problema 

recorrente em todas as unidades hospitalares. 

Salienta-se ainda, que se configura um fator crítico para o sucesso de um projeto para se 

implantar um SGH, a correta identificação dos serviços e das informações demandadas pelos 

usuários. Em contraposição a essa necessidade, os sistemas comerciais generalizam as 

características e os serviços prestados em hospitais, com vistas a se adequarem ao máximo de 

organizações possíveis.  



 

 

Porém, pode-se verificar que o SIRE não apresenta a granularidade e maturidade dos SGH 

estudados, estando aquém em diversos aspectos dos demais softwares apresentados. 

De forma geral, foi verificado que os SGHs pesquisados possuem condições de satisfazer 

as demandas de melhoria de gestão de seus usuários, porém existem também limitações inerentes 

aos próprios softwares, que impactam no processo de implantação, haja vista a diversidade de 

estruturas e protocolos existentes na área de saúde brasileira. 

 

6.2 AS POSSÍVEIS MELHORIAS NO HGeS 

 

Após analise do HGeS pode-se identificar um grande problema gerencial, onde pode ser 

pensado como possível solução a adoção de um sistema de gestão que atenda às especificidades do 

referido Hospital. 

As principais problemáticas identificadas para uma melhoria imediata de qualidade no que 

se refere ao Stakeholder principal, o paciente, foram a inexistência do prontuário eletrônico, 

controle/ faturamento de material manual e marcação de consulta.   

No que pese a prontuário eletrônico, sendo tanto sua escrituração quanto seu controle feito 

fisicamente, pode gerar despadronizações de preenchimento, erros de escrita, erros de cobranças e 

até mesmo perdas. 

O prontuário eletrônico é uma das funcionalidades mais importantes para os médicos, 

afinal, é onde se concentram os principais dados dos seus pacientes. As principais vantagens de 

utilizar um prontuário eletrônico são: 

a. Melhoria na qualidade do atendimento - Além do prontuário de papel ser um material 

frágil que pode extraviar ou ser perdido a qualquer hora, a integração de dados é inexistente, o que 

dificulta o acesso aos dados de forma rápida e segura. 

b. Integração de dados - Essa integração de dados poderia entregar diagnósticos mais 

precisos e economizar significativamente o tempo do médico e do paciente, e é facilmente 

alcançada com o uso de um prontuário eletrônico. 

c. Redução de custos - Com o uso de um prontuário eletrônico, alguns custos 

desnecessários podem ser reduzidos, como o uso excessivo de papéis na clínica, ajudando não 

apenas na economia de gastos, mas também para o meio ambiente. 

No que se referem ao controle/ faturamento de material este ponto reflete diretamente no 

financeiro do paciente e da administração hospitalar, pois inconsistências no controle e na 

dispensação de materiais geram faturamentos equivocados e em casos extremos ao desvio de 

material. 

Os SGH que existem no mercado possuem módulos de faturamento que controlam desde a 

entrada do material, como seu fracionamento (SFC), etiquetação, inserção em Kits de maior 

usabilidade (SFC) até seu uso no paciente ou devoção aos estoques. Estes módulos ajudam a 

resolver problemas não só de inexistência de sistema de controle, mas, também, de processos 

ineficazes cuja gestão envolva diversas áreas que tenham participação direta nesse procedimento, 

ajudando a criar uma de logística bem dimensionada, de simples compreensão e com papeis bem 

definidos, aliados à transparência e ao controle coletivo proporcionados pelo Sistema.  

No tocante a marcação de consulta este item aponta-se como uma das maiores causas de 

descontentamento dos pacientes, devido a demora de atendimento, dificuldades no agendamento e 

encaminhamentos para outros prestadores desnecessários.  

Os SGH podem reduzir as taxas de absenteísmo nas consultas e exames, pois podem realizar 

a otimização do fluxo de agendamento, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento. 

https://blog.iclinic.com.br/prontuario-eletronico-ou-de-papel-compare-e-entenda-as-diferencas/
https://blog.iclinic.com.br/integracao-de-dados-em-clinicas/


 

 

Bem como, aumentar a produtividade da equipe médica, através da eliminação da ociosidade das 

salas, consultórios e equipamentos de diagnósticos. 

 

6.3 PREPARAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA 

 

Para melhor aproveitamento do período de implantação previsto nos contratos, torna-se 

necessária uma preparação prévia do hospital para atender as funcionalidades do Sistema, devido 

ao dispendioso gasto de numerário e tempo para realizá-lo. Sendo os principais requisitos serem os 

relativos a infraestrutura de TI e mapeamento de processos setoriais. 

No tocante infraestrutura de TI o quadro abaixo resume os equipamentos necessários para 

a implantação, sendo que o quantitativo pode ser alvo de um novo estudo. 

  
EQUIPAMENTO CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA 

PC 

• 1 Processador Core 2 Duo ou superior; 

• 2 GB Memória RAM; 

• 160 GB de HD; e 

• WEBCAM para captura de Foto do Paciente resolução mínima 1.3 MegaPixels 

(Quando aplicável) 

Impressora Laser 

• Ciclo de 7.000 páginas/mês; 

• 1200 x 1200 DPI; 

• 15 PPM no mínimo; 

• 16 MB de RAM; e 

• Bandeja para 150 folhas 

Impressora Térmica 

• Modos: Transferência Térmica e Térmica Direta 

• Velocidades de impressão: 2", 3", 4", 5" e 6" por segundo (50, 76, 102, 127 e 

152 mm por Segundo) 

• 2 MBytes de memória SDRAM e 1 Mbyte de memória Flash, expansível até 8 

Mbytes 

• Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro) 

• Largura máxima de impressão: 4,09" (104 mm) 

• Comprimento máximo por etiqueta: 39" (991mm) 

• Sensor transmissivo 

• Linguagem PPL, ZPL, EPL2 

Identificador 

biométrico 

(uso clínico) 

• Possuir propósito de uso para assinatura digital (Digital Signature e Non-

Repudiation no campo key usage). 

Totem 

• Microcomputador completo, interno com: 

o Processador Dual Core ou superior; 

o Sistema Operacional Windows XP Professional 32; bits ou Windows 7 

Professional 32 bits ou 64 bits; 

o Memória RAM mínima de 2 GB; e 

o HD mínimo 160 GB. 

• Monitor de vídeo LCD 

o Tamanho mínimo de 15 Polegadas; 

o Com Touch Screen. 

• Impressora Térmica 

o 48 colunas (76mm); 

o com sensor de papel e corte automático; 

o Velocidade de impressão 180mm/s ou superior; 

o Bobina de papel tipo térmico, largura de 58mm a 82,5mm. 

Painel 
• Microcomputador completo, interno 

o Processador Dual Core ou superior 



 

 

o Sistema Operacional Windows XP Professional 32 bits ou Windows 7 

Professional 32 bits ou 64 bits; 

o Memória RAM mínima de 2 GB; 

o HD mínimo 160 GB; 

o Para o caso de transmissão de TV e chamada de senhas, é necessário adquirir 

uma placa de TV: TV TUNER PRO - PCI TV Capture Card (Encore Electronics 

- http://www.encoreusa.com/br/product/ENLTV-FM3). 

• Monitor TV LCD ou Plasma 

o Tamanho 42 Polegadas ou superior, Entrada DVI ou VGA 

Leitor Manual 
• Enviar os dados pela interface do teclado; 

• Ler os códigos EAN e CODE139 (ou code 3 of 9). 

Quadro nº1 – Configuração recomendada de equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além da infraestrutura específica de equipamentos, vêem-se a necessidade de investimento 

em Servidores e Storage, adquiridos nos requisitos descritos no quadro abaixo: 
 

EQUIPAMENTO CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA 

Servidor 

• 1 processador XEON Octa Core2 GB Memória RAM; 

• 64 GB RAM 

• Placa RAID 512 MB RAM Bateria e suporte a RAID-1 

• 2 HDs SAS 300 GB em RAID-1 

• Oracle Enterprise Linux 6 64 bits (não é necessário licenciamento pois o sistema 

operacional é gratuito, mas pode ser licenciado o suporte ao SO junto a Oracle) 

• Oito adaptadores ethernet Gigabit configurados em “teaming”/“bonding” 

conectados a switches distintos e empilhados 

• Fontes redundantes 

• Interface para Console Remota (Dell IDRAC, IBM IMM, HP ILO ou similar) 

• Garantia de 5 anos, com tempo de resposta de 4h para solução de problemas. 

Storage 

• Placa RAID 16 GB Cache suporte a RAID-10 

• 24 HDs de 300GB de 10k ou 15k RPM; 

• Conexão iSCSI ou FC. 

Quadro nº 2 – Infraestrutura de rede 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já ao que se refere ao mapeamento de processos verificou-se que se encontra em 

implantação através do GPEx, porém é de grande importância que a formulação dos indicadores 

devam ser analisados e transformados em ações de aperfeiçoamento processual e ou de criação de 

algum não existente. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Concluiu-se que a gestão de hospitais é uma das mais complexas, devido a sua abrangência, 

e vem passando por significativas mudanças ao longo dos anos. Progressos importantes, 

principalmente relacionados à Tecnologia da Informação, têm contribuído para o aperfeiçoamento 

da eficiência desses sistemas resultando em melhoria do atendimento aos pacientes. 

Atualmente, grande parte das instituições de saúde realiza analise das falhas nos processos. 

As intervenções que buscam promover melhorias, com resultados concretos para o cotidiano dos 

serviços prestados, ainda representam lacunas desse contexto.  



 

 

Nas organizações de saúde existentes, existem múltiplos setores que precisam da efetuação 

de melhorias, tanto na relação médico-paciente, quanto na capacitação profissional, em níveis 

gerencial, administrativo e operacional. 

Consolidar e fortalecer o processo de gestão da qualidade significa aproximar as áreas 

técnicas e estratégicas dentro das instituições. Os serviços de saúde, quaisquer que sejam eles, 

devem deixar de ser entendidos apenas como locais de promoção, prevenção e assistência aos 

pacientes, mas deve ser encarado como organizações que necessitam de gerenciamento e foco no 

cliente. 

Atento a esta problemática o Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro em 

2018 realizou uma reunião que marcou o início da Implantação do Sistema de Informações 

Hospitalares do Exército Brasileiro (SIH-EB). O objetivo síntese do SIH-EB é melhorar a 

qualidade do atendimento aos beneficiários e contribuir para a sustentabilidade do Sistema de 

Saúde do Exército. Dentre um dos objetivos do Sistema e realizar a implantação de um SGH único 

e integrado para todos os Hospitais da Força, estando agendado para 2021 a implantação no HGeS. 

Assim sendo e em complemento, este trabalho demanda um maior aprofundamento quanto 

ao quantitativo de equipamentos que seriam necessários para efetivação desta implantação 

agendada, bem como um refinamento do mapeamento dos processos.  
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