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RESUMO 
 
 
O presente trabalho terá como objetivo apresentar a importância do uso do prontuário eletrônico no 
âmbito do Exército Brasileiro (EB). O presente estudo é uma revisão narrativa da literatura com a 
intenção de identificar, em periódicos nacionais, o conhecimento constituído sobre a temática e uso do 
prontuário eletrônico no âmbito do Exército Brasileiro. Os resultados mostram que os prontuários 
eletrônicos são definidos como um registro eletrônico longitudinal das informações de saúde do 
paciente geradas por um ou mais encontros em qualquer ambiente de atendimento. Estão incluídas 
informações demográficas, notas de progresso, problemas, medicamentos, sinais vitais, histórico 
médico, imunizações, dados laboratoriais e relatórios de radiologia. Estudos realizados evidenciam a 
importância de uma modelagem de um software de prontuário eletrônico de pacientes para suprir as 
necessidades do Exército Brasileiro com o objetivo de dar suporte à integração das diversas clínicas e 
hospitais do EB com um sistema unificado de prontuário, o que traria incontáveis vantagens para a 
instituição. Conclui-se que os prontuários eletrônicos melhoram a qualidade do atendimento, os 
resultados dos pacientes e a segurança por meio de um gerenciamento aprimorado, redução de erros 
de medicação, redução de investigações desnecessárias e melhor comunicação e interação entre 
prestadores de cuidados primários, pacientes e outros prestadores envolvidos no atendimento. 
 
Palavras-chave: Prontuários eletrônicos; Registros eletrônicos de saúde; Exército Brasileiro.  
 
ABSTRACT 
 
The present work will aim to present the importance of using electronic medical records within the scope 
of the Brazilian Army (EB). The present study was a narrative review of the literature with the intention 
of identifying, in national journals, the knowledge constituted on the thematic use of electronic medical 
records within the scope of the Brazilian Army. The results show that Electronic medical records are 
defined as a longitudinal electronic record of the patient's health information generated by one or more 
meetings in any service environment. This includes demographic information, progress notes, problems, 
medications, vital signs, past medical history, immunizations, laboratory data and radiology reports. 
Studies carried out show the importance of modeling electronic patient record software to meet the 
needs of the Brazilian Army in order to support the integration of the various EB clinics and hospitals 
with a unified medical record system, which would bring countless advantages for the institution. It is 
concluded that electronic medical records improve quality of care, patient results and safety through 
improved management, reduction of medication errors, reduction of unnecessary investigations and 
better communication and interaction between primary care providers, patients and other providers 
involved in the service. 
 
Keywords:  Electronic medical records; Electronic health records; Brazilian Army.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O campo da informática em saúde evoluiu nos últimos anos para se concentrar 

em como as informações são adquiridas, armazenadas e usadas nos serviços de 

saúde, com ênfase particular na tecnologia. Embora a informática possa facilitar a 

disponibilidade de informações importantes, a tecnologia da informação também pode 

aumentar a burocracia, contribuir para a desumanização e interferir nas relações 

médico-paciente.  

Nas últimas décadas, o conhecimento médico se aprimorou, mais opções de 

investigação e tratamento estão disponíveis, acarretando um aumento na longevidade 

dos pacientes, o que torna necessário aprender a acompanhar e administrar 

condições mais crônicas. Para atender adequadamente às complexas necessidades 

dos pacientes, são primordiais boas fontes de informações e bons relacionamentos, 

incluindo acesso a uma equipe multidisciplinar de profissionais. São necessárias 

ferramentas que melhorem o acesso a informações e relacionamentos.  

A tecnologia do prontuário eletrônico fornece aos prestadores de serviços de 

saúde informações em formatos que não eram possíveis em papel. Os prestadores 

de cuidados primários agora podem visualizar e imprimir gráficos de valores como 

peso, níveis de colesterol e pressão arterial, acompanhando as alterações ao longo 

do tempo. Segundo Jenal e Évora (2012), o prontuário eletrônico melhora a 

consecução dos objetivos de gerenciamento, prevenção e triagem de doenças 

crônicas, conforme mostrado em estudos que demonstraram medidas de qualidade 

aprimoradas.  

Os prontuários eletrônicos podem fornecer metas ou alertas de tratamento para 

lembrar aos prestadores de serviços quando determinadas manobras de prevenção e 

triagem estão vencidas ou desatualizadas. Também fornecem acesso a informações 

e recursos que apontam aos prestadores de cuidados primários para a melhor 

abordagem em relação as várias condições que encontram na prática. Com o acesso 

aprimorado aos dados do laboratório, há uma redução na duplicação e nos custos. 

Vários recursos e ferramentas, como avaliações de interações medicamentosas, 

calculadoras de Framingham e calculadoras de índice de massa corporal, podem ser 

acessados rapidamente para melhor informar os clínicos e seus pacientes. Esses 

benefícios também refletem na percepção dos pacientes sobre a qualidade dos 
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cuidados que recebem, sendo outro ponto positivo associado ao uso dos prontuários 

eletrônicos. 

Desta forma, com o intuito de explanar mais a discussão acerca dessa 

temática, serão feitos apontamentos importantes sobre o uso do prontuário eletrônico 

no Exército Brasileiro, como uma forma de minimizar os erros, facilitando solicitações 

e atribuição de tarefas a vários membros da equipe. 

 

1.1 PROBLEMA 

Com vistas à apresentar um trabalho que tenha relevância para o Exército 

Brasileiro (EB), é primordial apresentar a contextualização do problema em que, 

posteriormente, se buscará possíveis soluções.  

Os prontuários eletrônicos têm um grande potencial para minimizar erros 

comuns quando projetados e implementados de acordo com os princípios básicos de 

segurança e saúde, no entanto, o EB ainda não dispõe de um sistema informatizado 

padronizado em suas Organizações Militares de Saúde (OMS) e, em razão dessa 

lacuna, cada OMS procura administrar suas demandas individualmente, levando à 

partição e a indisponibilidade de registros corretos como indicadores de produção ou 

dados epidemiológicos. 

À medida que mais unidades de saúde, de hospitais a consultórios particulares, 

passam de prontuários em papel para registros médicos eletrônicos, os benefícios 

aumentam para médicos e pacientes: os registros eletrônicos de saúde podem ser 

acessados sob demanda e podem potencialmente salvar vidas, tempo e dinheiro. 

Diante disto, surge a seguinte problemática: Quais os principais benefícios para 

o EB ao implantar um sistema de prontuários eletrônicos destinados aos pacientes 

atendidos nas OMS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente artigo é revisar na literatura a importância do uso 

do prontuário eletrônico no âmbito do Exército Brasileiro. 

Com o intuito de enriquecer o objetivo geral, formularam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Definir a origem do prontuário eletrônico. 
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b. Apresentar qual o objetivo da criação do prontuário eletrônico. 

c. Apresentar as principais vantagens do prontuário eletrônico para os 

pacientes do EB. 

d. Apresentar as principais vantagens do prontuário eletrônico para os 

profissionais de saúde do EB. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Na última década, praticamente todos os principais setores investiram 

pesadamente em informatização. No entanto, apesar desses avanços em nossa 

sociedade, o EB ainda não possui um sistema informatizado padronizado em suas 

OMS. 

Os sistemas de prontuários eletrônicos têm o potencial de transformar o 

sistema de assistência médica de um setor predominantemente baseado em papel 

para um setor que utiliza informações clínicas e outras informações para ajudar os 

prestadores a oferecer maior qualidade de atendimento a seus pacientes. 

 Segundo os estudos de Grasseli (2019), muitas instituições de saúde ainda 

utilizam o prontuário em papel. Esse método de registro apresenta muitas limitações, 

como grandes espaços para armazenamento, extravios frequentes e dificuldade de 

acesso rápido quando necessário. Mesmo quando acessível, suas informações 

dependem da caligrafia e organização dos responsáveis por cada registro de 

atendimento. O formato eletrônico vem substituindo gradativamente o prontuário de 

papel. Junto com o prontuário eletrônico, outros programas se integram para 

informatizar e automatizar também a gestão e administração das instituições. O 

Exército Brasileiro pretende até 2022 implantar um sistema unificado de gestão 

hospitalar, tanto para área de assistência quanto administrativa das Organizações 

Militares de Saúde. 

Em um mundo que gira em torno da informação digital, a rapidez de acesso 

aos dados é apenas o benefício mais básico da tecnologia desse tipo de prontuário. 

Desta forma, é crucial fomentar a discussão sobre essa temática no âmbito do 

EB gerando uma economia, que proporcionalmente à magnitude de sua grandeza e 

importância perante a Nação, é ainda um exército de escassos recursos. 

Com o presente estudo pretende-se contribuir para que o EB possa implantar 

um sistema de prontuários eletrônicos tendo em vista que é uma parte necessária 

para otimizar o sistema de saúde das organizações militares. A adoção do prontuário 
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eletrônico deve ser considerada uma das muitas abordagens que diversificam no foco 

na melhoria da qualidade e redução de custos.  

Os prontuários eletrônicos se concentram na saúde total de um paciente, pois 

a "interoperabilidade" dos registros significa que os profissionais de saúde podem 

compartilhar informações entre si. Um prontuário eletrônico é basicamente apenas 

uma cópia dos registros de um paciente; a diferença é que todos os registros estão 

em um só lugar. 

Outras vantagens previstas do uso de prontuários eletrônicos incluem 

atendimento mais centrado no paciente, qualidade aprimorada, maior eficiência e 

conveniência e economia de custos. 

 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi adotado o procedimento 

metodológico referente ao percurso trilhado pela autora para atingir os objetivos gerais 

e específicos definidos. Serão explicitados nesta seção os procedimentos e 

instrumentos utilizados na realização da pesquisa. 

O presente estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura com a 

intenção de identificar, em periódicos nacionais, o conhecimento constituído sobre a 

temática uso do prontuário eletrônico no âmbito do Exército Brasileiro. 

As revisões de literatura desempenham um papel crítico aos estudos porque a 

ciência continua sendo, antes de tudo, um esforço cumulativo. Como em qualquer 

disciplina acadêmica, sínteses rigorosas de conhecimento estão se tornando 

indispensáveis para acompanhar uma literatura em Saúde exponencialmente 

crescente, ajudando profissionais, acadêmicos e estudantes a encontrar, avaliar e 

sintetizar o conteúdo de muitos trabalhos empíricos e conceituais. Entre outros 

métodos, as revisões de literatura são essenciais para: (a) identificar o que foi escrito 

sobre um assunto ou tópico; (b) determinar até que ponto uma área específica de 

pesquisa revela tendências ou padrões interpretáveis; (c) agregar resultados 

empíricos relacionados a uma questão restrita de pesquisa para apoiar a prática 

baseada em evidências; (d) gerar novas estruturas e teorias; e (e) identificar tópicos 

ou perguntas que requeiram mais investigação (NASCIMENTO, 2018). 

A revisão narrativa é a maneira “tradicional” de revisar a literatura existente e é 

enviesada em direção a uma interpretação qualitativa do conhecimento prévio. 

Simplificando, uma revisão narrativa tenta resumir ou sintetizar o que foi escrito sobre 
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um tópico específico, mas não busca generalização ou conhecimento cumulativo do 

que é revisado. Em vez disso, a equipe de revisão geralmente assume a tarefa de 

acumular e sintetizar a literatura para demonstrar o valor de um ponto de vista 

específico (GIL, 2015).  

 

2.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, pois busca gerar conhecimento para a aplicação prática e dirigida a 

solução de problemas que contenham objetivos anteriormente definidos. 

Tratou-se de estudo bibliográfico pois exigiu a capacidade de localizar, 

recuperar e avaliar informações relevantes para o tópico do pesquisador, onde quer 

que exista.  

 

 2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentação e discussão dos resultados (GIL, 2015).  

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada uma revisão narrativa de 

literatura nos seguintes moldes:  

a. Fontes de busca  

- Os artigos foram coletados nas bases de dados Public Medline or Publisher 

Medline (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e  SciELO sobre o uso dos 

prontuários eletrônicos no âmbito do EB. 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
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Para a realização da busca utilizou-se os descritores "prontuários eletrônicos", 

“registros eletrônicos de saúde”, “Exército Brasileiro”. 

 

c. Critérios de inclusão: 
 

Artigos publicados entre 2010 e 2020 no idioma português, que descrevessem 

sobre o uso dos prontuários eletrônicos no âmbito do EB. Todas as demais amostras 

serão imediatamente excluídas. 

 

d. Critérios de exclusão:  
Destaca-se que os critérios de inelegibilidade foram: estudos duplicados, 

disponíveis só o resumo ou com a apresentação apenas do tema, estando o conteúdo 

indisponível. 
 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao término das leituras, foram realizados, primeiramente, fichamentos e resumos 

acerca do que era mais importante e que compõe os resultados do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Posteriormente, foi feita uma análise descritiva de dados 

extraídos dos estudos selecionados. 

No que se refere à Lei 9.610, que regulamenta os direitos autorais, entendendo-

se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos, será 

respeitado a autenticidade das ideias originais das produções que serão analisadas 

por esta revisão. No que se refere à Resolução 446/12, Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos, não foi necessário submeter o projeto para apreciação de um Comitê de 

Ética em Pesquisa, por se tratar de fonte de dados secundários. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O levantamento realizado nas bases de dados indicadas na seção anterior, 

mostram que há poucos registros de trabalhos científicos com a temática no âmbito 

do Exército Brasileiro. 
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3.1 CONCEITOS RELEVANTES ACERCA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

 

Os prontuários eletrônicos são definidos como um registro eletrônico longitudinal 

das informações de saúde do paciente geradas por um ou mais encontros em 

qualquer ambiente de atendimento. Estão incluídas informações demográficas, notas 

de progresso, problemas, medicamentos, sinais vitais, histórico médico passado, 

imunizações, dados laboratoriais e relatórios de radiologia.  

Alguns dos benefícios básicos associados aos prontuários eletrônicos incluem a 

possibilidade de acessar facilmente registros computadorizados e a eliminação de 

caligrafia inadequada, que historicamente prejudica a eficiência do registro médico. 

Os sistemas de prontuários eletrônicos podem incluir muitos recursos em potencial, 

mas três funcionalidades específicas prometem grande melhoria na qualidade do 

atendimento e na redução de custos no nível do sistema de saúde: ferramentas de 

apoio à decisão clínica (FADC), sistemas informatizados de atendimento médico 

(SIAM) e eletronic health information exchange (HIE) (LOH et al., 2011).  

Um sistema FADC é aquele que auxilia o provedor na tomada de decisões com 

relação ao atendimento ao paciente. Algumas funcionalidades de um sistema FADC 

incluem o fornecimento das informações mais recentes sobre um medicamento, a 

referência cruzada de uma alergia de paciente a um medicamento e alertas para 

interações medicamentosas e outros possíveis problemas de pacientes sinalizados 

pelo computador. Com o crescimento contínuo do conhecimento médico, cada uma 

dessas funcionalidades fornece um meio para que os cuidados sejam prestados de 

maneira muito mais segura e eficiente. À medida que mais e mais sistemas FDAC são 

usados, pode-se esperar que certos erros médicos sejam evitados e que, em geral, o 

paciente receba cuidados mais eficientes e seguros (GONÇALVES et al., 2013).  

Os SIAM permitem que os provedores insiram pedidos (por exemplo, 

medicamentos, exames laboratoriais, radiologia, fisioterapia) em um computador, em 

vez de fazê-lo no papel. A informatização desse processo elimina os erros médicos 

potencialmente perigosos causados pela falta de caligrafia dos médicos. Também 

torna o processo de pedido mais eficiente, porque as equipes de enfermagem e 

farmácia não precisam buscar esclarecimentos ou solicitar informações ausentes de 

pedidos ilegíveis ou incompletos. Estudos anteriores sugerem que erros graves de 

medicação podem ser reduzidos em até 55% quando um SIAM é usado sozinho e 
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83% quando acoplado a um sistema FADC que cria alertas com base no que o médico 

solicita. O uso de um SIAM, especialmente quando está vinculado a um FADC, pode 

resultar em maior eficiência e efetividade do atendimento (BARROS et al., 2020). 

Uma vez que os dados de saúde estejam disponíveis eletronicamente para os 

provedores, os prontuários eletrônicos facilitam o compartilhamento de informações 

do paciente por meio do HIE. O HIE é o processo de compartilhamento de informações 

eletrônicas de saúde no nível do paciente entre diferentes organizações e pode criar 

muitas eficiências na prestação de cuidados de saúde. Ao permitir o compartilhamento 

seguro e potencialmente em tempo real das informações do paciente, o HIE pode 

reduzir os custos de testes redundantes solicitados porque um provedor não tem 

acesso às informações clínicas armazenadas no local de outro fornecedor. Os 

pacientes geralmente têm dados armazenados em vários locais onde recebem 

atendimento. Isso pode incluir o consultório médico de atendimento primário, bem 

como outros especialistas médicos, uma ou mais farmácias e outros locais, como 

hospitais e departamentos de emergência. Ao longo da vida, muitos dados se 

acumulam em vários locais diferentes, todos armazenados. Historicamente, os 

provedores dependem de enviar por fax ou enviar informações relevantes uns aos 

outros, o que dificulta o acesso em "tempo real" quando e onde for necessário. O HIE 

facilita o intercâmbio dessas informações via prontuário eletrônico o que pode resultar 

em um atendimento muito mais econômico e de melhor qualidade (RICARTE, 2020). 

 

3.2 VANTAGENS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  

 

Os pesquisadores examinaram os benefícios dos prontuários eletrônicos 

considerando os resultados clínicos, organizacionais e sociais. Os resultados clínicos 

incluem melhorias na qualidade do atendimento, redução de erros médicos e outras 

melhorias nas medidas no nível do paciente que descrevem a adequação do 

atendimento. Os resultados organizacionais, por outro lado, incluíram itens como 

desempenho financeiro e operacional, além de satisfação entre pacientes e 

profissionais da saúde que utilizam os prontuários eletrônicos. Por fim, os resultados 

para a sociedade incluem a facilidade para conduzir pesquisas e alcançar uma 

melhoria da saúde da população. 
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3.2.1 Prontuários eletrônicos e resultados clínicos 

 

Muitos resultados clínicos que têm sido foco de estudos de prontuários 

eletrônicos estão relacionados à qualidade do atendimento e à segurança do paciente. 

A qualidade do atendimento foi definida como fazer a coisa certa no momento certo, 

da maneira certa para a pessoa certa e obter os melhores resultados possíveis, e a 

segurança do paciente foi definida como evitar lesões nos pacientes devido aos 

cuidados destinados a ajudá-los. A qualidade do atendimento inclui seis dimensões, 

mas a maioria das pesquisas sobre prontuários eletrônicos se concentrou nos três 

seguintes: segurança, eficácia e eficiência do paciente. Nos parágrafos seguintes, 

resumimos alguns dos estudos que examinam como os prontuários eletrônicos ou 

vários componentes relacionados afetam essas três dimensões da qualidade. São 

necessárias mais pesquisas sobre os outros três componentes: centralização do 

paciente, pontualidade e acesso equitativo (JABBUR et al., 2020). 

Os prontuários eletrônicos, especialmente aqueles com FADC, foram 

empiricamente vinculados a uma maior adesão a diretrizes clínicas baseadas em 

evidências e cuidados efetivos. Apesar da melhor intenção dos profissionais, vários 

fatores podem resultar em encontros com pacientes, nos quais não seguem as 

diretrizes de melhores práticas. Algumas razões para essa não adesão incluem i) 

médicos que não conhecem as diretrizes, ii) médicos que não percebem que uma 

diretriz se aplica a um determinado paciente e iii) falta de tempo durante a visita do 

paciente. Os sistemas de prontuários eletrônicos tentam superar esses problemas, e 

os pesquisadores se concentraram em serviços preventivos, incluindo a administração 

de vacinas, para examinar como os prontuários eletrônicos podem melhorar as taxas 

de adesão. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que os lembretes médicos 

computadorizados aumentaram o uso de vacinas contra influenza e pneumococo de 

praticamente 0% a 35% e 50%, respectivamente, para pacientes hospitalizados. Um 

estudo semelhante, mas em ambiente ambulatorial, descobriu que lembretes 

computadorizados estavam associados a melhores taxas de vacinação contra 

influenza e pneumococo entre pacientes de reumatologia que tomavam 

medicamentos imunossupressores. Especificamente, as vacinas contra influenza 

aumentaram de 47% para 65% dos pacientes, e as pneumocócicas aumentaram de 

19% para 41% dos pacientes. Outros estudos sobre as taxas de vacinação 
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encontraram resultados comparáveis de que lembretes computadorizados podem 

melhorar a aderência às diretrizes de imunização (SOUSA; SASSO; BARRA, 2012).  

Do ponto de vista da saúde pública da sociedade, a adesão a essas diretrizes 

mantém os indivíduos saudáveis e reduz o risco de surtos de doenças nas 

comunidades. Os pesquisadores também se concentraram em outros serviços 

preventivos e em como os prontuários eletrônicos podem melhorar vários resultados 

e tornar os cuidados mais eficazes. Kucher e cols. (2015) levantaram a hipótese de 

que alertas computadorizados, como parte de um SIAM com FADC, direcionados a 

médicos podem aumentar o uso de cuidados profiláticos para pacientes hospitalizados 

com alto risco de trombose venosa profunda. Eles encontraram um aumento de 19% 

no uso da profilaxia anticoagulante ao usar alertas de computador, o que se traduziu 

em um risco reduzido de 41% de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar aos 

90 dias após a alta. Willson e cols. (2010) encontraram associação significativa entre 

lembretes computadorizados e prevenção de úlcera por pressão em pacientes 

hospitalizados. Eles descobriram uma redução de 5% no desenvolvimento de úlceras 

por pressão 6 meses após a implementação de lembretes computadorizados 

direcionados a enfermeiros de hospitais. Outros estudos semelhantes encontraram 

resultados comparáveis. Rossi e Every (2017) por exemplo, descobriram que 

lembretes computadorizados como parte de um FADC foram associados a um 

aumento de 11,3% no tratamento adequado da hipertensão em um ambiente de 

atenção primária. Outros estudos em regime ambulatorial também descobriram que 

um prontuário eletrônico e seus componentes aumentam significativamente a adesão 

aos cuidados recomendados ou baseados em protocolos.  

Embora os pesquisadores tenham achado as ferramentas do FADC benéficas 

na maioria das situações, muitas condições médicas não possuem diretrizes 

cientificamente seguidas, reduzindo assim a utilidade e a eficácia dessas ferramentas 

em muitas situações clínicas. Diretrizes mais científicas precisam ser desenvolvidas 

para maximizar os benefícios associados ao FADC. Semelhante ao foco na adesão 

às diretrizes, os pesquisadores também encontraram uma associação entre os 

prontuários eletrônicos e a eficiência na prestação de serviços de saúde. Eficiência 

refere-se à prevenção de desperdício de recursos, incluindo suprimentos, 

equipamentos, ideias e energia. Uma dessas formas de desperdício envolve testes de 

diagnóstico redundantes. A realização de testes redundantes é cara e pode levar a 

mais resultados falso-positivos, o que levará a ainda mais custos. As evidências 
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indicam que há uma associação negativa significativa (por exemplo, desejável) entre 

testes de diagnóstico redundantes e o uso de um prontuário eletrônico e / ou de seus 

componentes. Por exemplo, Jenal e Évora (2012) examinaram os efeitos de um FADC 

na redundância de exames de sangue em um departamento de cirurgia 

cardiovascular. Eles descobriram que lembretes computadorizados no local de 

atendimento de exames de sangue anteriores reduziram significativamente a 

proporção de testes repetidos desnecessariamente 

Estudos focados na segurança do paciente examinaram frequentemente o efeito 

de componentes de prontuário eletrônico em erros médicos ou de medicação. Em um 

estudo amplamente citado, os especialistas descobriram que o sistema SIAM estava 

associado a uma redução de 55% nos erros graves de medicação no ambiente 

hospitalar. Um estudo de acompanhamento da mesma equipe descobriu que, ao 

adicionar um sistema FADC a um sistema SIAM, os erros de medicação podem ser 

reduzidos em 86%. Um estudo semelhante e mais recente no ambulatório constatou 

que a informatização resultou em uma redução da taxa de erro de 18,2% para 8,2%. 

Outros estudos concluíram que o número de ordens de medicação apropriadas que 

envolvam níveis de dosagem ou frequência de dosagem pode ser aumentada com a 

utilização de um sistema computadorizado. Especificamente, em um estudo, o uso de 

um FADC produziu uma redução de 32% no número de dias que os antibióticos foram 

prescritos fora da faixa de dosagem recomendada e uma redução de 59% na 

necessidade de intervenção do farmacêutico para corrigir uma dose do medicamento. 

Por outro lado, alguns estudos encontraram associação entre o uso de SIAM e 

aumento de erros médicos. Esses aumentos geralmente ocorrem devido a interfaces 

de sistema mal projetadas, falta de treinamento do usuário final, ou falta de integração 

de sistemas (BARROS et al., 2020; SOUSA; SASSO; BARRA, 2012).   

Muitos dos estudos descritos se concentraram nos resultados clínicos no nível 

do paciente. Tais estudos foram realizados em um ambiente clínico, frequentemente 

empregando um desenho de pesquisa de estudo randomizado. Um corpo adicional 

de literatura examinou, observacionalmente, se os hospitais que adotaram o 

prontuário eletrônico ou outros recursos informatizados têm melhor desempenho do 

que os colegas que não o fizeram (JABBUR et al., 2020).  

 

3.2.2 Prontuários eletrônicos e resultados organizacionais e sociais 
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3.2.2.1 Resultados organizacionais 

 

Os estudos que examinam os resultados organizacionais concentraram-se no 

uso do prontuário eletrônico tanto no ambiente hospitalar quanto no ambulatorial. Tais 

resultados frequentemente incluem aumento de receita, custos evitados e outros 

benefícios menos tangíveis, como conformidade legal e regulamentar, capacidade 

aprimorada de realizar pesquisas e satisfação no trabalho / carreira entre os médicos. 

O aumento da receita vem de várias fontes, incluindo captura / redução aprimorada 

de erros de cobrança, fluxo de caixa aprimorado e receita aprimorada. Vários autores 

afirmaram que os prontuários eletrônicos ajudam os provedores a capturar com 

precisão as taxas dos pacientes em tempo hábil.  

Com um sistema de prontuários eletrônicos, muitos erros de cobrança ou 

codificação imprecisa podem ser eliminados, o que potencialmente aumentará o fluxo 

de caixa de um provedor e aumentará a receita. Reduções para dias pendentes em 

contas a receber e encargos perdidos ou não permitidos podem levar a um melhor 

fluxo de caixa. Além disso, os lembretes de prontuários eletrônicos para prestadores 

e pacientes sobre visitas de rotina à saúde podem aumentar as visitas de pacientes 

e, portanto, aumentar a receita (JABBUR et al., 2020).  

Muitos custos evitados associados aos prontuários eletrônicos são o resultado 

de técnicas eficientes criadas pela disponibilização eletrônica das informações do 

paciente. Algumas delas incluem o aumento da utilização de testes, recursos 

reduzidos de equipe dedicados ao gerenciamento de pacientes, custos reduzidos 

relacionados aos suprimentos necessários para manter os arquivos em papel, custos 

reduzidos de transcrição e os custos relacionados a exposição de gráficos. O uso de 

prontuários eletrônicos pode reduzir o uso redundante de testes ou a necessidade de 

enviar cópias impressas dos resultados dos testes para diferentes profissionais da 

saúde que auxiliam o mesmo usuário. Ao tornar as informações do paciente mais 

prontamente disponíveis, os prontuários eletrônicos reduzem os custos, bem como 

aos suprimentos necessários para manter as tabelas em papel. Estudos também 

mostraram que ter um prontuário eletrônico em oposição a um arquivo em papel pode 

resultar em custos de transcrição reduzidos por meio de documentação no ponto de 

atendimento e outros procedimentos de documentação estruturada (BARROS et al., 

2020).  
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Em um estudo realizado por Bhattacherjee et al. (2017) foi verificado que os 

prontuários eletrônicos podem facilitar a conformidade legal e regulamentar em termos 

de maior segurança dos dados e maior confidencialidade do paciente por meio do 

acesso controlado e auditável ao provedor.  

 

3.2.2.2 Benefícios sociais 

 

Outro benefício menos tangível associado aos prontuários eletrônicos é uma 

capacidade aprimorada de realizar pesquisas. Manter os dados do paciente 

armazenados eletronicamente aumenta a disponibilidade dos dados, o que pode levar 

a análises mais quantitativas para identificar as melhores práticas baseadas em 

evidências com mais facilidade. Além disso, os pesquisadores de saúde pública estão 

usando ativamente dados clínicos eletrônicos agregados entre as populações para 

produzir pesquisas que sejam benéficas para a sociedade. A disponibilidade de dados 

clínicos é limitada, mas à medida que os fornecedores continuam implementando os 

prontuários eletrônicos, esse conjunto de dados aumentará. Ao combinar dados 

clínicos agregados com outras fontes, como compras de medicamentos sem receita 

e taxas de absentismo escolar, organizações de saúde pública e pesquisadores 

poderão monitorar melhor os surtos de doenças e melhorar a vigilância de possíveis 

ameaças biológicas (LOPES et al., 2016).  

Os pesquisadores também encontraram uma associação entre o uso do 

prontuário eletrônico e a satisfação do médico com sua prática atual, e também com 

a sua carreira profissional.  De acordo com muitos estudos, a satisfação do médico 

deve ser uma prioridade nas organizações de saúde, porque está associada a uma 

melhor qualidade de atendimento, melhores comportamentos de prescrição e maior 

retenção nas práticas médicas, particularmente aquelas em áreas carentes 

(RONDINA et al., 2016). 

 

3.3 PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS NO EXÉRCITO 

 

Schiller (2010) apresentou um trabalho onde tratou da modelagem de um 

software de prontuário eletrônico de pacientes para suprir as necessidades do 

Exército Brasileiro com o objetivo de dar suporte à integração das diversas clínicas e 
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hospitais do EB com um sistema unificado de prontuário, o que traria incontáveis 

vantagens para a instituição. 

Segundo Scarparo et al. (2010), a análise dos registros e prontuários na 

realização da auditoria permite identificar problemas, propiciar propostas e estratégias 

para melhoria da qualidade da assistência. Para garantia desse processo é necessária 

uma análise e reflexão sobre a importância da relação entre o médico auditor com a 

equipe de enfermagem, possibilitando a melhoria da qualidade da assistência à saúde 

e das anotações nos prontuários dos usuários atendidos pelo Sistema de Atendimento 

Médico-Hospitalar ao Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus Dependentes 

(SAMMED). 

Mota (2016) salienta que as Organizações Militares de Saúde necessitam da 

presença de enfermeiros auditores em seus quadros para apoiar e direcionar ações 

gerenciais, a fim de buscar uma adequada aplicação dos recursos e uma assistência 

de qualidade e segura. Nas referidas instituições, o enfermeiro auditor executará suas 

atividades com ética e respeito à lei do exercício profissional e a regulamentos 

militares internos, realizando a observação sistemática de prontuários médicos e de 

registros de gastos hospitalares, a fim de que os serviços e custos na saúde sejam 

adequados ao atendimento das necessidades dos pacientes e aplicáveis de forma 

racional. Os enfermeiros auditores fazem a análise da demanda, regulação dos casos 

e as liberações e autorizações para atendimentos, além da avaliação da qualidade da 

assistência dos pacientes internados ou na realização exames e procedimentos. 

Lacerda e Antonino (2015) esboçaram o panorama do Câncer do Colo do Útero 

no Brasil, correlacionando às Particularidades destes dados e seus custos no cenário 

do Exército Brasileiro, através da realização de um estudo transversal retrospectivo 

da população militar atendida na Policlínica Militar da Praia Vermelha no Rio de 

Janeiro. Para auxiliar neste objetivo, os autores propuseram a implantação e o 

emprego da busca ativa das pacientes que não se enquadram nos padrões de 

periodicidade da realização dos exames de triagem do câncer do colo de útero, 

através da implementação de uma ferramenta informatizada de âmbito nacional que 

possibilite esta busca — prontuário eletrônico nacional e dados epidemiológicos na 

população militar.  

Yano (2019) revela que o registro do prontuário é uma importante forma de 

comunicação entre a equipe de enfermagem e os demais profissionais de saúde, e 

apresenta-se como ferramenta fundamental  na avaliação da qualidade da assistência 
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prestada nas OMS e seus credenciados e conveniados, interferindo, inclusive, na 

auditoria. 

Os estudos de Grasseli (2019) apontam que o Exército Brasileiro pretende até 

2022 implantar um sistema unificado de gestão hospitalar, tanto para área de 

assistência quanto administrativa das Organizações Militares de Saúde. Esse trabalho 

objetivou descrever a implantação do Sistema de Informações Hospitalares do 

Exército Brasileiro, bem como analisar as justificativas para sua essa mudança, além 

de apontar as vantagens do projeto. Para isso, foi realizada extensa pesquisa 

bibliográfica e análise de portarias, boletins e manuais do Exército Brasileiro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso mundo foi radicalmente transformado pela tecnologia digital - 

smartphones, tablets e dispositivos habilitados para web transformaram nosso dia a 

dia e a maneira como nos comunicamos. A medicina é uma empresa rica em 

informações. 

Um fluxo de informações maior e mais integrado em uma infraestrutura digital 

de saúde, criada por registros eletrônicos ou prontuários eletrônicos, abrange e 

alavanca o progresso digital e pode transformar a maneira como o atendimento é 

prestado. 

Verificou-se no decorrer do trabalho que a tecnologia do prontuário eletrônico 

fornece aos profissionais de saúde informações em formatos que não eram possíveis 

com os prontuários de papel, sendo, desta forma, imprescindível a implantação desse 

sistema no Exército Brasileiro. 

Os prontuários eletrônicos melhoram a qualidade do atendimento, os 

resultados dos pacientes e a segurança por meio de um gerenciamento aprimorado, 

redução de erros de medicação e melhor comunicação e interação entre prestadores 

de cuidados primários, pacientes e outros profissionais envolvidos no atendimento. 

Trariam muitos benefícios tanto aos pacientes quanto aos médicos do EB. 

Demonstrou-se que os prontuários eletrônicos otimizam o fluxo de trabalho, reduzindo 

o tempo necessário para acessar gráficos, melhorando a verificação a dados 

abrangentes do paciente, ajudando a gerenciar prescrições, melhorando o 

agendamento de consultas e fornecendo acesso remoto aos prontuários. 

Os registros médicos eletrônicos capturam dados do ponto de atendimento que 
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informam, atuando na prática por meio de projetos de melhoria da qualidade, 

intervenções no nível da prática e pesquisa informativa. 

Estamos em um ponto de inflexão e o efeito positivo aumentará com o aumento 

do conhecimento de como usar os sistemas de prontuários eletrônicos no EB de 

maneira significativa para seu potencial total, bem como a interoperabilidade 

aprimorada do sistema, com troca contínua de informações de um sistema para outro.
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