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RESUMO 
 
 

   
O sistema AGHuse desenvolvido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre com vistas a 
solucionar o problema de gestão enfrentado por Hospitais Universitários, surge como uma 
solução capaz de atender os diversos desafios que envolvem a gestão da prestação de 
assistência de saúde no Brasil. No presente estudo será apresentada a implantação do 
referido sistema, que faz parte do Projeto Sistema Integrado de Gestão de Saúde do Exército 
Brasileiro (Projeto EB S@ude) conduzido pelo Departamento Geral de Pessoal (DGP), no 
Hospital Militar de Área de Brasília, local que foi escolhido como piloto na implantação, mais 
precisamente na Divisão de Odontologia. A implantação ocorreu em 2018 e até o presente 
momento encontra-se em evolução, porém, já apresentando resultados positivos em 
diversos aspectos, como a informatização e modernização dos atendimentos ambulatoriais. 
Serão abordados neste estudo a aplicabilidade do AGHUse e as mudanças nos processos de 
trabalho na Divisão de Odontologia. Além disso, o presente trabalho foi enriquecido com 
dados de estudos que tratam do assunto, publicados em fontes científicas. Entre os 
principais benefícios observados estão a implantação do prontuário eletrônico e o controle 
de agendamento centralizado, também foi identificado algumas dificuldades como por 
exemplo, a necessidade de estabilidade de rede e de apoio técnico para o adequado uso 
deste sistema. Conclui-se que a solução em questão reúne condições para atender, de forma 
satisfatória, as necessidades das Organizações Militares de Saúde do Exército no tocante a 
gestão hospitalar, tanto na parte administrativa quanto na prestação de assistência em 
saúde, porém ainda precisa de aprimoramentos. 

 
 

Palavras-chave: Sistema de Saúde do Exército, Gestão Hospitalar, Aplicativos para Gestão 
Hospitalar, AGHUse, Projeto EB S@úde.



 

 

ABSTRACT 

 

The system AGHuse developed by the Hospital de Clínicas de Porto Alegre aiming to solve 
the management problem faced by University Hospitals, appears like a solution capable of 
meeting the various challenges that involve the management of health care service. In the 
present study, the implementation of this system will be presented, which integrates the 
Brazilian Army Integrated Health Management System Project (EB Saude Project) conducted 
by the General Personnel Department (DGP), at the Hospital Militar de Área de Brasília, 
more precisely at the Dental Clinic. The implantation took place in 2018 and until the 
present moment it is in evolution, however, already presenting positive results in several 
aspects, such as the informatization and modernization of the outpatient care. The 
applicability of the AGHUse and the changes work process in the dental clinic will be 
addressed in this study. In addition, the present work was enriched with data from studies 
dealing with the subject, published in scientific sources. Among the main benefits already 
observed are the implementation of the electronic medical record and the control of 
centralized scheduling. Some difficulties were also identified, for example, the need for 
logical network stability and specialized technical support for the proper use of this system. 
It is concluded that the solution in question meets the conditions to satisfactorily meet the 
needs of the Army's Military Health Organizations, with regard to hospital management, 
both in the administrative part and in the provision of health care,  however, still needs 
improvement. 
 
 
Keywords: Army Health System, Hospital Management, Hospital Management Applications, 
AGHUse, EB S@úde Project.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro ainda não dispõe de um sistema unificado destinado a 

automatizar as atividades finalísticas das Organizações Militares de Saúde (OMS). Em função 

desta deficiência, cada OMS busca solucionar, de forma imediata, as suas necessidades, o 

que gera sistemas de gestão que não se comunicam, não trocam informações, implicando na 

fragmentação e na indisponibilidade de dados confiáveis. Assim, dificultando o controle 

efetivo pela Diretoria de Saúde e pelo Departamento Geral do Pessoal (DGP) (BRASIL, 

2018a). 

O Comandante do Exército aprovou o Plano Estratégico do Exército 2016 -2019, o 

qual contêm os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE). Dentre eles, o OEE 10 refere-se à 

“Aumentar a Efetividade da Gestão do Bem Público”, buscando aperfeiçoar o sistema de 

gestão do Exército com o desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão e aperfeiçoar o 

Sistema de Gestão de Saúde (BRASIL, 2017). 

Em conformidade com o este Plano, foi criado o Projeto EB S@úde que integra o 

Subprograma “Saúde com Qualidade e Sustentável”, que é um dos subprogramas do 

Programa Força da Nossa Força, a ser conduzido pelo DGP com a anuência do Estado Maior 

do Exército (EME). 

O Projeto EB S@úde é composto pelos subprojetos: Sistema Integrado de Gestão 

Orçamentária e Financeira do Sistema de Saúde do Exército (SIRE 2.0); Sistema de 
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Informações Hospitalares do Sistema de Saúde do Exército (SIH-SSEx); e Modernização do 

Sistema Hospitalar do Hospital Central do Exército (MSISHCE) (BRASIL, 2018a). 

O SIH-SSEx baseia-se no Sistema AGHUse (Aplicativo para Gestão Hospitalar), 

desenvolvido e utilizado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), instituição com a 

qual o Exército Brasileiro, por intermédio do DGP, assinou um Acordo de Cooperação para 

viabilizar o seu uso pelo Exército Brasileiro (BRASIL, 2018a). 

O Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) é uma Organização Militar de Saúde 

(OMS) que presta assistência médico-hospitalar à família militar no âmbito da 11ª Região 

Militar (11 RM). Foi designada como unidade piloto para a implantação do AGHUse de 

acordo com a Diretriz de Implantação do Sistema de Informações Hospitalares do Exército 

Brasileiro (EB20-D-02.009), em 2018. 

A implantação ambulatorial foi iniciada na Divisão de Odontologia e atualmente 

consolidada e em processo de expansão para outras OMS. Assim, com sua implantação 

surgiram vários questionamentos sobre a concepção, objetivos e aplicabilidade deste 

sistema. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o sistema de gestão hospitalar AGHUse, sua 

implantação e o seu emprego na divisão de Odontologia do HMAB, identificando a sua 

aplicabilidade e as mudanças nos processos de trabalho e a utilização do prontuário como 

registro eletrônico.  

 

2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio de revisão bibliográfica sobre o tema e 

avaliação situacional durante o período de implantação em loco na Divisão de Odontologia 

do HMAB. Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de dados: Scholar Google, 

PubMed, do LILACS, do SCIELO e do portal periódicos da CAPES, Trabalhos científicos da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; e Portarias e Manuais do Exército Brasileiro. Foram 

determinados como critério de inclusão textos que contivessem referência unitária ou 

combinada as seguintes palavras chaves: gestão hospitalar, prontuário eletrônico, sistema 

de informação, AGHUse, Odontologia, Exército Brasileiro. Os textos que não se encontravam 

disponíveis ou que não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa foram 

excluídos. 



 

 

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão 

bibliográfica sobre o assunto, através de levantamento bibliográfico retrospectivo e consulta 

a manuais doutrinários, portarias do Exército Brasileiro, documentos e trabalhos científicos 

internos do Exército Brasileiro (artigos e trabalhos de conclusão de curso). 

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

revisão bibliográfica retrospectiva e avaliação situacional aplicada, por ter por objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos 

relacionados a implantação e ao emprego do sistema de gestão e prontuário eletrônico, 

AGHUse, no HMAB, com o foco na aplicabilidade e nas mudanças no processo de trabalho na 

Divisão de Odontologia do HMAB. 

Com relação ao alcance o trabalho pode ser uma referência para estudos de 

implantação do Sistema de Gestão Hospitalar AGHUse no âmbito das OMS do Exército 

Brasileiro, principalmente em suas áreas Odontológicas. 

Quanto ao limite, o presente trabalho limitou-se a analisar o estudo de caso ocorrido 

na implantação do Sistema AGHUse na Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área 

de Brasília, pois esse foi o local selecionado como piloto e consequentemente pioneiro na 

implantação deste Sistema no Exército Brasileiro. 

Todos os dados analisados e expostos, excetuando aqueles decorrentes da pesquisa 

bibliográfica, decorrem da implantação de fato do Sistema em questão, não sendo 

necessária a criação de ambiente de teste ou protótipos para a fundamentação e 

experimentação. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

O Exército Brasileiro tem em sua organização a presença de diversos sistemas 

informatizados a fim de padronizar, dinamizar e garantir os dados e informações utilizados 

na gestão de seus recursos e pessoas.  

Contudo, a constante modernização dos sistemas leva a produção cada vez maior de 

dados que infelizmente não são integrados em uma base única, o que por diversas vezes 

prejudica a consecução de processos diários por redundância de processos ou multiplicidade 

de acessos.  



 

 

Ademais, muitos dos principais sistemas; como: Sistema de Registros e 

Encaminhamentos (SIRE) e o Sistema de Material do Exército (SIMATEX), entre outros, já são 

sistemas considerados antigos em vista da rápida modernização no campo de Tecnologia da 

Informação e apresentam potencial de perda de dados, inconsistência de informações, e 

obsolescência tecnológica (BRASIL, 2018a). 

No que tange ao Serviço de Saúde do Exército, dos vários sistemas atualmente 

disponíveis no Exército Brasileiro poucos são destinados com a finalidade de gestão de 

saúde, notadamente de registro de prontuário, materiais e recursos, infraestrutura e 

pessoas. 

Algumas iniciativas individualizadas objetivando mitigar esta ausência estão 

empregadas em algumas OMS, a saber: o Hospital Central do Exército (HCE) e o Hospital das 

Forças Armadas (HFA). Contudo, estas iniciativas utilizam sistemas diversos e não integrados 

o que diminui sua eficácia e eficiência no papel da gestão como Exército Brasileiro. 

Adicionando a possibilidade de perder a qualidades dos dados, pois a base de dados 

encontra-se fragmentada, o que dificulta a visão integrada das informações e possibilita a 

vulnerabilidade das informações dos beneficiários; bem como a grande insatisfação dos 

usuários devido a filas no atendimento.  

O Exército Brasileiro atua nacionalmente e se encontra nos mais distantes rincões do 

Brasil, apesar desta grande distribuição e sua capacidade logística ainda não possui um 

sistema único de gestão de informações de saúde.  

No que tange a administração, são oportunidades alcançáveis como gerenciar a 

produtividade dos profissionais de saúde e disponibilizar dados e indicadores para a gestão 

das OMS em todos os níveis. 

Já em foco ao benefício, o atendimento com utilização de prontuário médico 

eletrônico unificado temos a consolidação do histórico médico único nacional; como prova 

judicial, pesquisa epidemiológica; registro de tratamento e evolução médica; investigação de 

condição patológica pré-existente, redução na necessidade de solicitação de exames entre 

outros. 

Logo a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica nacional, o 

aprimoramento de gestão, a disponibilidade de prontuário em saúde integrado por sistemas 

informatizados que oportunize informações, é de suma importância. 

 



 

 

3.1 SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 

Na área da saúde, considerando o aumento exponencial em dados e informações 

decorrentes da evolução científica, recursos começaram a ser desenvolvidos e implantados 

para garantir o bom uso da gestão da informação. Contribuindo com esta evolução, os 

Sistemas Informatizados (SI) são apontados como essenciais na saúde, podendo auxiliar os 

profissionais no planejamento e na tomada de decisões, relacionadas à gerência e levando a 

melhoria contínua do atendimento dos pacientes (SANTOS; MARIN, 2018). 

Existem trabalhos que mostram, desde 2001, a importância da tecnologia da 

informação na área da saúde, a qual necessita ser mais pesquisada e discutida em nosso 

país, de modo que os critérios de padronização sejam mais bem definidos, principalmente 

pelos profissionais de saúde. O ideal é o uso de sistema de informações hospitalares que 

buscam a integração de informações clínicas e administrativas. Mostram também que este 

sistema exige uma educação paralela dos profissionais de saúde e um estudo destinado a 

melhorar as práticas de registro, indispensáveis à melhoria da qualidade do tratamento 

médico (RODRIGUES FILHO; XAVIER; ADRIANO, 2001).  

Neste cenário, a informatização dos registros de saúde é uma tendência irreversível 

no ambiente hospitalar; porém, deve-se destacar que vários fatores estão envolvidos na 

aceitação e utilização dos recursos da tecnologia de informação e comunicação pelos 

profissionais. A facilidade para utilizar a tecnologia é um fator que influencia a sua aceitação. 

Pessoas com melhor domínio da informática manipulam com mais facilidade as ferramentas 

tecnológicas (SANTOS; MARIN, 2018). 

A adoção de um sistema de gestão hospitalar informatizado trata-se de um processo 

complexo, em que deve se considerar a perspectiva da organização, seus interesses e suas 

necessidades. Desta forma, é imprescindível realizar um planejamento adequado a fim de se 

alcançar os benefícios esperados com a utilização desta tecnologia (SILVA, H., 2016). 

 

3.2 AGHUSE 

O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, desde a década de 80, tem-se destacado no 

desenvolvimento de um sistema de gestão hospitalar, o Aplicativo de Gestão Hospitalar 

(AGH) considerado um dos mais completos do Brasil. Após uma solicitação do Ministério da 

Educação (MEC), em 2009, para que realizasse um projeto que viabilizasse a transferência do 



 

 

seu modelo de Gestão Hospitalar para os demais Hospitais Universitários, surgiu o projeto 

AGHU – Aplicativo de Gestão Hospitalar para Hospitais Universitários (SILVA,V., 2016). 

Dentre os vários objetivos do AGHU, um dos fundamentais é a necessidade de se 

adotar um sistema de gestão único (padronizado) para todos os Hospitais Universitários 

vinculados ao MEC. Com a finalidade de aprimorar o processo de atendimento dos pacientes 

(CARDOSO, 2014). 

 
Figura 1: Evolução Negocial do Sistema AGHUse; Fonte: Comunidade AGHUse 
 
 

O AGHUse representa uma evolução tecnológica do AGHU, ele é mais potente, possui 

mais facilidades, uma vez que podem ser incluídos módulos adicionais, conforme a 

necessidade de cada lugar, de forma a contemplar outras necessidades além daquelas dos 

Hospitais Universitários. Porém, o AGHUse mantém o princípio do AGHU no que tange a ser 

um sistema sem custo (LIMA, 2019). 

Trata-se de uma plataforma abrangente e moderna, totalmente em software livre, já 

adotada atualmente por mais de 100 instituições de saúde em todo o Brasil, tanto públicas 

quanto privadas (LIMA, 2019). 

O Sistema AGHUse trata-se de uma solução para gestão informatizada da saúde e 

tem como grande diferencial ser um aplicativo desenvolvido coma a participação transversal 



 

 

de profissionais da saúde. Possui um fluxo informatizado de atendimento do paciente, 

gerando informações compartilhadas no prontuário eletrônico e permitindo que os 

processos administrativos de abastecimento e geração de contas do hospital sejam 

consequência dos registros assistenciais (SILVA, V., 2016). 

Este sistema atende os processos de trabalho de um hospital. Dentre as inúmeras 

áreas abrangidas, pode-se citar unidades de internação, ambulatório, emergência, centro 

cirúrgico, sessões terapêuticas, exames, farmácia, coordenadorias administrativa, financeira 

e suprimentos (CARDOSO, 2014).  

Por meio dos módulos do AGHUse, é possível produzir alguns indicadores, como: 

-Atendimento ao usuário: tempo médio da consulta, taxa de atraso do profissional e 

do paciente, quantidade de consultas disponíveis, índice de faltas. 

-Ambulatório: principais doenças diagnosticadas, taxa de ocupação hospitalar, taxa 

de infecção hospitalar (MARTINS, 2018) 

A implantação plena do sistema permite, de imediato, o conhecimento da realidade 

dos hospitais, suas deficiências e pontos fortes, as oportunidades de melhoria e as ações 

permanente de gestão (SILVA, V., 2016). 

 

3.3 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

A mudança do prontuário fisco para o digital exige uma mudança de cultura, 

especialmente para os profissionais que já estão acostumados com o arquivamento, 

controle e localização concreta do papel (SILVA, et al.,2019). 

Podemos citar algumas vantagens do uso do prontuário eletrônico como a garantia 

de os dados do paciente sejam compartilhados de maneira segura, efetiva e rápida por toda 

a equipe que atende o paciente. Esta ferramenta elimina também um problema comum na 

prática clínica que é a ilegibilidade das informações escritas à mão pelos profissionais de 

saúde nos prontuários de papel, o que pode levar a interpretações errôneas dos dados 

coletados e, consequentemente, um tratamento inadequado para o paciente (GONÇALVES, 

et al., 2013). 

Verifica-se também que o uso do tradicional prontuário de papel não é acessível à 

distância; só pode estar em um único lugar a cada tempo; sua pesquisa é lenta e é sempre 

acumulativo (TORRES, 2019). 



 

 

A substituição dos prontuários de papel pelos eletrônicos minimiza também o risco 

de extravios e mudanças indevidas nas informações do paciente. Os registros eletrônicos são 

ferramentas relevantes de controle e avaliação das práticas assistenciais. O que gera mais 

segurança e transparência, resguardando os interesses de pacientes, profissionais e das 

instituições quando de discussões na esfera judicial (LUZ, 2020). 

Além disso, na Divisão de Odontologia do HMAB, são realizados cerca de 300 

atendimentos por dia, o que gera um volume crescente de documentos clínicos, tornando 

inviável o arquivamento desta enorme quantidade de papel devido à necessidade de um 

espaço físico grande e aos custos operacionais embutidos. 

Desta forma, o prontuário eletrônico é uma ferramenta usada para integrar os dados 

e manter as informações dos pacientes sempre atualizadas. A adesão à esta ferramenta 

pode ser dificultada por exigir um custo maior à instituição e o preparo dos profissionais que 

irão utilizar. Entretanto os benéficos com o uso de um sistema informatizado são superiores 

ao uso de prontuário físico. (TEIXEIRA, 2017)   

 

3.4 PROJETO EB S@ÚDE 

O Projeto EB S@úde foi regulamentado pela Portaria N° 076-DGP, de 11 de agosto de 

abril de 2018, que aprova a diretriz que regula suas medidas de implantação. Este projeto é 

composto pelos subprojetos: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira do 

Sistema de Saúde do Exército (SIRE 2.0); Sistema de Informações Hospitalares do Sistema de 

Saúde do Exército (SIH-SSEx); e Modernização do Sistema Hospitalar do Hospital Central do 

Exército (MSISHCE) (BRASIL, 2018a). 

O SIH-SSEx baseia-se no aplicativo AGHUse, desenvolvido e mantido pelo Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA), instituição com a qual o EB, por meio do DGP, assinou um 

Acordo de Cooperação para viabilizar o uso do aplicativo pelo Exército. A arquitetura básica 

do SIH destina-se a uma OMS, mas contempla a integração com outros sistemas existentes e 

alimenta um serviço de Prontuário Eletrônico Corporativo.  

O SIH-SSEx interage primariamente com a Base de Dados Corporativa de Pessoal 

(BDCP) para fins de cadastro de colaboradores (pessoal que trabalha na OMS), cadastro de 

pacientes e para validação dos pacientes como beneficiários do FUSEx ou PASS. Este sistema 

terá também uma interface com o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira 



 

 

do Sistema de Saúde do Exército Versão 2.0 (SIRE 2.0) para faturamento das despesas de 

pacientes atendidos por OMS (BRASIL, 2018b). 

Objetivos do SIH-SSEx: 

1) Adotar uma ferramenta única para gestão de todas as OMS do EB; 

2) Padronizar e automatizar a maioria dos processos finalísticos e de apoio 

executados nas OMS; 

3) Gerenciar a produtividade dos profissionais de saúde nas OMS; 

4) Disponibilizar dados e indicadores para a gestão das OMS em todos os níveis; 

5) Otimizar o emprego dos recursos humanos, de infraestrutura e financeiros no 

âmbito das OMS. 

 

3.5 IMPLANTAÇÃO DO AGHUSE NA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA DO HMAB 

A implantação do AGHUse de forma ampla no SSEx foi precedida de um projeto-

piloto a ser executado inicialmente no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), e 

consecutivamente em mais duas outras OMS, a saber: Hospital Militar de Área de Manaus 

(HMAM) e Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) (BRASIL,2018b). 

Antes da implantação foi realizado um diagnóstico da infraestrutura do HMAB, 

apoiado pelo CITEx, seguido de uma adequação dela para suportar a implantação do 

sistema.  

De acordo com a Diretriz de Implantação do Sistema de Informações Hospitalares 

publicada no Boletim do Exército número 51, de 21 de dezembro de 2018, os seguintes 

módulos serão implantados, total ou parcialmente, dependendo da necessidade de cada 

OMS: 

a) Registro de Colaborador, Paciente e Internação 

b) ambulatório 

c) Prescrição Médica e Enfermagem 

d) Anamnese e Evolução 

e) Estoque e Farmácia 

f) Emergência 

g) Exames 

H) Controle de Infecções 

i) Financeiro, Faturamento, Ordens de Manutenção e Compras 



 

 

Com isso, antes da implantação propriamente dita, foi realizado o treinamento das 

pessoas envolvidas no ambiente virtual do AGHUse, o seu módulo treinamento, em que foi 

possível verificar as principais demandas que poderiam surgir (TORRES, 2019). 

No início do ano de 2019, foi realizado o registro de todas as pessoas que trabalham 

no HMAB através do EBMail – endereço eletrônico corporativo do EB. Possibilitando a 

implantação do módulo ambulatório, com marcação de consulta, geração das agendas de 

todas as especialidades, com definição do número de consultas e do tempo médio de cada 

uma.  

No momento do registro dos colaboradores, é identificado o perfil de cada pessoa 

com a respectiva capacidade de acesso dentro do sistema, assim evita que dados 

confidenciais sejam vazados ou modificados. Desta forma, o acesso à esta informação fica 

protegido com uso de logins específicos e com diferentes níveis de permissão de acesso.  

Esta implantação foi iniciada pela Divisão de Odontologia, com as clínicas de 

Dentística e Urgência Odontológica, seguidas pelas demais clínicas. Neste início, ainda não 

eram todos os pacientes agendados no AGHUse, alguns ainda estavam em outros tipos de 

agenda, de papel ou agenda Google, o que dificultava o gerenciamento adequado de 

algumas clínicas. Como também, devido a falta de prática com o sistema e a necessidade de 

preenchimento de um número mínimo de informações, as consultas eram mais demoradas o 

que gerava um maior desgaste físico e emocional dos pacientes e dos profissionais. 

Neste período, a identificação de bugs no sistema, o surgimento de problemas 

relacionados ao uso desta nova tecnologia, adicionado à falta de infraestrutura adequada 

em todos os consultórios e o fato do AGHUse ser dependente das disponibilidades da rede 

de Tecnologia da Informação representam algumas das dificuldades técnicas e operacionais 

encontradas.  

 

3.5.1 Módulo Registro de Colaborador e Paciente 

O cadastro de um colaborador é composto basicamente por quatro processos: 

Cadastro da pessoa, Cadastro do servidor, Graduação e Informações Complementares 

(HCPA, 2020a). 

Cadastro da pessoa: Consiste em informar os dados de identificação da pessoa tais 

como: Nome, endereço, telefone etc.  



 

 

Cadastro do servidor: Consiste em atribuir informações especificas da Instituição para 

um determinado servidor, a ocupação que irá exercer, o centro de custo de atuação 

(unidades da instituição) onde irá atuar.  

Cadastro da graduação: Permite informar a formação profissional. Para os 

profissionais de saúde, se faz necessário colocar o registro do conselho de classe do 

profissional.  

Informações complementares: Registro de outras informações não contempladas 

pelo registro da pessoa. 

As permissões para o acesso às diferentes funcionalidades do prontuário eletrônico 

são fornecidas obedecendo a tabelas denominadas de Perfis de Acesso. Nas linhas desta 

tabela são elencados todos os processos clínicos que os profissionais de saúde 

habitualmente realizam como prescrever, solicitar exames, realizar evoluções etc.; A 

categoria profissional propriamente dita (médico, enfermeiro, psicólogo, administrador etc.) 

e a atividade especifica desenvolvida no hospital. Um médico auditor, por exemplo, tem 

atividade completamente diferente de um cirurgião e, portanto, deve ter permissões 

distintas no sistema.  

O AGHUse adota a rotina de identificar todos os documentos do prontuário do 

paciente com: data e hora de sua elaboração, nome do autor, número do conselho federal 

da categoria profissional.  

O módulo paciente seria a própria criação do prontuário eletrônico, com a inserção 

de todas as informações e dados pessoais dele. O prontuário do paciente deve estar 

disponível à equipe de saúde, sempre que ele estiver em atendimento. Entretanto, existem 

situações em que o paciente não está presente, mas que há a necessidade de consultar tais 

informações como por exemplo, necessidade de revisão do caso clínico. Em se tratando de 

assistência à saúde, a regra é que sempre que houver um evento clínico programado para o 

paciente – consulta, cirurgia, internação, etc – é permitido o acesso ao seu prontuário em 

um período de dias antes e outros depois da data prevista para o evento. Este é um 

parâmetro do sistema que deve ser acordado em cada instituição segundo suas 

características e política de atendimento. (HCPA, 2018) 

 

3.5.2 Módulo Ambulatório 

Este módulo é dividido na parte administrativa e na assistencial. 



 

 

De acordo com o Manual do AGHUse Ambulatório-Administrativo, o Ambulatório-

administrativo é parte integrante da estrutura técnico administrativa, atuando no 

desenvolvimento de ações junto às equipes, possibilitando o acompanhamento das 

atividades relacionadas ao atendimento ambulatorial dos pacientes. Possui como objetivo 

principal: gerenciar o atendimento do profissional desenvolvido em consultas eletivas nas 

especialidades assistenciais atuantes no hospital; programar no sistema todas as agendas de 

consultas dos profissionais que atuam no ambulatório, com a organização dos horários 

previstos para atendimento e criação da grade de horário para cada profissional (dias, 

horários e quantidade de atendimentos) considerando os diversos tipos de consultas. 

Existem diferentes tipos de consultas: Primeira Consulta ou Caso Novo; Reconsulta 

ou Retorno; Interconsulta ou Encaminhamento Interno. 

Já a parte Ambulatório-assistencial, de acordo com o Manual do AGHUse 

Ambulatório-Médico, envolve o profissional que irá atender o paciente. A seleção de 

pacientes para iniciar o atendimento odontológico do ambulatório deve ser feita através da 

funcionalidade “Lista do Ambulatório”. Esta lista deverá apresentar todos os pacientes 

agendados (“Agendados”), informando se já estão presentes (“Aguardando Atendimento”), 

se já foram atendidos (“Atendidos), se estão em atendimento (“Em Atendimento”). Para 

começar o atendimento precisa clicar na aba “Aguardando Atendimento” e em seguida 

“Atender” o paciente. 

 Na tela de início do atendimento, é possível descrever o procedimento por meio da 

“Anamnese” ou “Evolução” e utilizar várias ferramentas como consultar consultas 

anteriores, solicitar consultorias, também conhecida como “Parecer”, que é a solicitação de 

uma opinião ou atendimento em outras especialidades médicas, odontológicas ou por outro 

profissional de saúde, solicitação de exames, emissão de receitas e atestado, e marcação do 

retorno do paciente. Demonstrado na Figura número 3.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fonte Manual Ambulatório-Administrativo 
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Figura 2: Macroprocesso de Ambulatório Fonte: (HCPA, 2020b) 

 

Figura 3: Ambulatório, Fonte: Sistema AGHUse (adaptado pela autora) 

3.5.3 Módulo Anamnese e Evolução 

De acordo com o Manual de do AGHUse Ambulatório-Médico (2019), o sistema 

oferece dois formulários para incluir as informações. A opção por um ou pelo outro é de livre 

escolha do profissional. O primeiro formulário, “Anamnese”, foi montado para um registro 

de anamnese completa do paciente. Idealmente, todo o paciente que tenha um primeiro 

atendimento na instituição deveria ser avaliado globalmente através de uma anamnese 

completa. O AGHUse apresenta um roteiro padrão com base nos livros de Semiologia. Cada 

instituição pode criar um ou mais novos roteiros de acordo com suas peculiaridades ou 

especialidades médicas ou odontológicas. 

A outra forma de registrar o atendimento é a opção “Evolução”, que está dirigido 

para um atendimento mais focado na consulta atual do paciente e, portanto, não apresenta 

toda a extensão de uma anamnese completa. O roteiro de evolução apresenta as abas: S - 



 

 

subjetivo, O- objetivo, C – conduta. Na aba “Subjetivo” é admitido somente texto livre. Na 

“Objetivo”, que é o exame físico, o sistema oferece a opção de seguir o mesmo roteiro 

apresentado na anamnese. 

A qualquer momento da execução da anamnese ou evolução, clicando em “Ações” o 

sistema oferecerá uma serie de funcionalidades. Uma das mais importantes é a de 

solicitação de exames, que envia o usuário para a tela correspondente onde se faz todas as 

solicitações necessárias. Nela há um formulário eletrônico que uma vez concluído deixará 

pronto um ticket que será impresso ao final do atendimento. Este será levado pelo paciente 

para providenciar a coleta dos exames solicitados. 

 

3.5.4 Outros Módulos 

O módulo de Ordens de Manutenção permite “Abrir Chamados” solicitando serviços 

tanto para a equipe de informática como para a equipe de manutenção de equipamentos de 

saúde, diretamente do consultório odontológico, o que facilita a comunicação entre os 

diversos setores. 

O módulo de Exames permite solicitar os exames de radiografia periapical, 

radiografia panorâmica e tomografia diretamente do consultório odontológico para a clínica 

de radiologia odontológica. Porém, ele não está totalmente operacional, pois esse módulo 

ainda não permite a inserção das imagens para serem consultadas através do AGHUse. 

Os demais módulos não fazem parte da Odontologia ou ainda não foram 

implantados. Como por exemplo, de acordo com BRASIL (2018a), existe a previsão de 

interligar o atendimento do paciente junto com o Sistema Integrado de Gestão 

Orçamentaria e Financeira do Sistema de Saúde do Exército Versão 2.0 (SIRE 2.0) para 

faturamento das despesas do paciente no módulo faturamento e financeiro, mas ainda não 

foi habilitado.  

 

3.6 MUDANÇAS NO PROCESSO DE TRABALHO NA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA DO 

HMAB. 

A implantação do sistema AGHUse na Divisão de Odontologia do HMAB permitiu a 

informatização da clínica. Uma vez que cada consultório precisou ter um computador, além 

de uma impressora por clínica/corredor a ele vinculada. A Central de Recepção passou a ter 

3 computadores mais uma central de impressão. Houve mudanças na infraestrutura de rede 



 

 

lógica e de rede elétrica para suportar este sistema. Bem como a necessidade de 

reformulação física (obra) para instalação de computadores em alguns consultórios. 

Inicialmente, foram realizados um treinamento e uma fase de adaptação ao sistema 

pelos profissionais envolvidos, a recepção, o corpo clínico e os administradores. De acordo 

com SANTOS e MARIN (2018), os treinamentos são fundamentais para aprimorarem as 

habilidades dos usuários com a tecnologia, favorecendo assim a percepção da sua 

usabilidade e facilidade para manusear o sistema.  

Nesta fase houve a necessidade de criar um centro de marcações presenciais de 

consulta para permitir o acesso do paciente ao sistema, juntamente com a criação do seu 

prontuário eletrônico.  Em agosto de 2021, a marcação de primeira consulta, triagem, tanto 

para adulto quanto para pacientes abaixo de 12 anos passou a ser pela internet. 

A maior mudança identificada foi a utilização de prontuários eletrônicos, o que 

permite uma maior segurança dos dados, o acesso de forma rápida e precisa, maior 

legibilidade do que está escrito pelos profissionais, uso reduzido de papel e com isso a 

disponibilização de um espaço físico que antes era ocupado pelos prontuários de papel.  

A aplicação do AGHUse como ferramenta de trabalho possibilitou a padronização dos 

processos de marcação de consulta, juntamente com a seleção do tipo de consulta 

disponível; a padronização dos procedimentos ofertados pelas clínicas; bem como a 

padronização da forma, horário e tempo de atendimentos.  

Assim, para melhor avaliar o desempenho da clínica tornou-se imperativo medir os 

seus resultados. Esta medição pode ocorrer por meio de um conjunto de indicadores que 

permitem a avaliação do atendimento às necessidades e aos requisitos das partes 

interessadas. Como por exemplo, avaliar o número de faltas por clínica, identificar qual 

profissional está recebendo maior número de primeiras consultas, ou seja, de pacientes 

novos. Os indicadores devem, entretanto, ser reavaliados com frequência para determinar 

sua adequação e a eficácia das práticas utilizadas para a gestão dos processos de trabalho 

(MARTINS, 2018). 

Visando um incremento da segurança, para acesso ao sistema está sendo realizado 

um trabalho para a implantação de autenticação por meio de certificado digital da ICP-Brasil 

tipo A3, com uso de token de autenticação. Os militares que terão acesso ao sistema já 

foram cadastrados e já se encontram com seus respectivos tokens, restando apenas a 

implantação técnica do procedimento por parte da área de Tecnologia da Informação. 



 

 

 

3.7 BENEFÍCIOS, DIFICULDADES E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO AGHUSE 

 

Os principais resultados positivos percebidos com a implantação do AGHUse são 

relacionados às vantagens ocasionadas pela integração e informatização dos processos 

hospitalares, principalmente, a armazenagem de dados em uma base única, com facilidade 

de acesso entre os diversos profissionais e do registro eletrônico do paciente. 

A facilidade de acesso às informações proporciona, também, um maior nível de 

colaboração entre profissionais de múltiplas especialidades, maximizando a segurança e 

contribuindo para uma maior efetividade do atendimento. A possibilidade de visualizar o 

histórico de procedimentos e exames, contribui para uma melhor análise e celeridade do 

tratamento do paciente. Sem a informatização essas informações eram registradas em 

formulários de papel, e armazenados em ambientes nem sempre disponíveis com prontidão 

(LUZ, 2020).  

Benefícios percebidos com a implantação do AGHUse na Divisão de Odontologia do 

HMAB: 

 Redução no uso do papel: 

A informatização de processos e documentos permitiu a redução da produção de 

documentos impressos levando a redução de custos e fomentou a conscientização de 

preservação da natureza.  

 Controle da Produtividade e Produção dos profissionais: 

Com os relatórios demonstrativos de listas de pacientes agendados e das consultas 

realizadas e faltas houve uma otimização dos atendimentos. Outros dados como 

tempo médio de consulta, horários de início e fim permitem desenhar o melhor uso 

do tempo ambulatorial. 

 Maior facilidade nas atividades de disponibilização e compartilhamento das 

informações dos pacientes: 

A presença do Prontuário Digital (POL) permite a congregação de informações de 

forma clara dado que todos os registros não são mais escritos à mão, mas sim digitais 

o que facilita o entendimento. Também permite o acesso rápido por busca direta no 

sistema pelo prontuário tanto odontológico quanto médico. 

 Segurança da informação: 



 

 

Todos os acessos a informação são mediante a acesso por login e senha cadastrados 

junto ao sistema pelo Setor de Pessoal Militar e com clara identificação do indivíduo 

e competências. Também vinculado ao acesso os perfis de atuação profissional 

garantindo que apenas o profissional habilitado tenha acesso a informações restritas. 

 Padronização das atividades. 

Com a concentração de agendas e possiblidade de configuração de 

rotinas/protocolos de atendimento foi possível garantir a excelência no padrão de 

atendimentos por meio da configuração de padrões de atividades condizentes com a 

atuação em cada especialidade odontológica. 

Porém foram identificadas dificuldades, como:  

 Instabilidade de rede: 

O AGHUse atua vinculado a um servidor, que no caso do HMAB se encontra em outra 

organização militar, e devido a falhas na transmissão de dados eventualmente perde-

se a capacidade de operação pelo AGHUse. Tal falha cessa todos os atendimentos 

ambulatoriais, haja vista que o acesso aos agendamentos e prontuários ocorre 

apenas por meio do sistema informatizado. 

 Infraestrutura de Informática: 

Para a completa aplicação do AGHUse em uma rotina de trabalho, é necessária uma 

vasta estrutura de computadores, impressoras e internet que garantam a 

continuidade e disponibilidade do acesso. Na medida que equipamentos necessitam 

de manutenção há premente necessidade de substituição imediata para garantir a 

continuidade dos atendimentos.  

 Equipe de Tecnologia da Informação de Apoio: 

O AGHUse é um sistema modular no qual a atuação de cada módulo depende dos 

cadastros e operações de outros módulos distintos. Para garantir sempre a 

operacionalização, é importante a presença de uma equipe para atuar na 

manutenção destes cadastros, bem como atuar como apoio local para dúvidas e 

treinamentos.  

 Treinamento rotineiro: 

Como peculiaridade do Exército Brasileiro é o rodízio de profissionais com a cada ano 

novos ingressos e saída de antigos militares. Tal situação demanda que 



 

 

continuadamente sejam feitos treinamentos para garantir o correto e completo uso 

do sistema. 

A introdução de uma nova tecnologia deve contemplar o suporte técnico adequado 

para os seus usuários. A falta deste suporte pode comprometer a aceitação e adoção da 

tecnologia, além de trazer prejuízos à eficácia, à eficiência e à qualidade do atendimento 

(LUZ, 2020). 

O Exército Brasileiro possui unidades de saúde espalhadas em todo o território 

nacional, com grande movimentação de pessoal e com dificuldade de unificar os prontuários 

dos pacientes em um sistema centralizado, visto não existir cobertura de telecomunicações 

de qualidade e estabilidade abrangendo todos os locais, SILVA, V. (2019) propõe um padrão 

de interoperabilidade entre os diferentes Registros Eletrônicos de Saúde em uma mesma 

instituição, que possibilite a criação de uma base de dados consolidada, visando 

potencializar a pesquisa em saúde, assistência e gestão assistencial, além de respeitar os 

requisitos de privacidade dos pacientes e da instituição. 

Devido a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, seria interessante a 

execução de alguma forma de auditoria básica da segurança do AGHUse. Esse tipo de 

atividade é possível de ser executada pelo Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), 

mais especificamente pela sua OMDS, Centro de Defesa Cibernética (CDCiber). O ComDCiber 

é a OM do Exército que tem como objetivo Coordenar e Integrar as ações de segurança e 

defesa cibernética no âmbito das Forças Armadas e Ministério da Defesa, seguindo o 

previsto no Livro Branco da Defesa Nacional. Esse documento dividiu as responsabilidades 

de desenvolvimento de três setores considerados estratégicos para a defesa entre as Forças 

Armadas, ficando a Marinha com a nuclear, a Força Aérea com o aeroespacial e o Exército 

com a cibernética. Uma verificação de resiliência no AGHUse, não irá garantir total proteção 

contra invasões e roubo de informações, pois esse nível de proteção ainda não é possível de 

ser alcançado por nenhum sistema, porém poderá fornecer uma camada a mais de proteção 

contra invasões, alterações e roubo de dados. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo apresentado pode-se concluir que a utilização de um sistema de 

gestão hospitalar traz enormes benefícios para um hospital, principalmente a utilização de 



 

 

prontuário eletrônico. Sendo essencial realizar um planejamento adequado e possuir a 

consciência dos interesses e das demandas de cada organização. O presente trabalho 

mostrou que adoção do sistema AGHUse, mesmo não utilizando todos os seus módulos, 

permitiu um maior controle na gestão de pessoas e melhorou os processos de trabalho na 

Divisão de Odontologia do HMAB. Porém, a dependência de uma infraestrutura de 

informática adequada e de uma rede lógica estável são obstáculos a serem superados.  

Assim, este sistema reúne condições para atender, de forma satisfatória, as 

necessidades das OMS do Exército no tocante a gestão hospitalar, tanto na parte 

administrativa quanto na prestação de assistência em saúde, apesar de necessitar de 

aprimoramentos. 

 Como trabalhos futuros sugere-se aumentar o escopo deste estudo abrangendo a 

realidade às OMS a nível nacional, bem como a apresentação de dados oriundos 

diretamente da Diretoria de Saúde, sobre os resultados alcançados e as particularidades de 

cada OMS. Este tipo de estudo não é possível de ser realizado no presente momento pois a 

implantação do AGHUse no SSEx ainda não está completamente finalizada. 
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