
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

MARINO BRUGNOLO FILHO 

 

 

 

 

TIC EM HOSPITAIS PRIVADOS:  

ESTUDO DO USO, DO CUSTO E DA INTEGRAÇÃO 

 

 

 

 

 
 
 

SÃO PAULO 

2016 

  



 

MARINO BRUGNOLO FILHO 

 

 

 

TIC EM HOSPITAIS PRIVADOS:  

ESTUDO DO USO, DO CUSTO E DA INTEGRAÇÃO 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de 

Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de 

Doutor em Administração de Empresas. 

Linha de Pesquisa: 

Administração e Análise de Tecnologia 

da Informação. 

Orientador: 

Prof. Dr. Fernando de Souza Meirelles 

 

SÃO PAULO 

2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Brugnolo Filho, Marino. 
     TIC em hospitais privados: estudo do uso, do custo e da integração / Marino 
Brugnolo Filho. 2016. 
     104 f. 
 
     Orientador: Fernando de Souza Meirelles 
     Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas. 
 
     1. Tecnologia da informação (TI). 2. Tecnologia da informação - Custo. 3. 
Tecnologia da informação e Comunicação (TIC) - Uso. 4. Hospitais - Brasil. I. 
Meirelles, Fernando de Souza. II. Tese (doutorado) - Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 62::007(81) 
 

 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família 



 

 
AGRADECIMENTO 

Ao Professor Dr. Fernando de Souza Meirelles pela confiança demonstrada desde 

o início do Doutorado, permitindo que esta jornada de conhecimento, com sua 

orientação segura e esclarecedora, ampliasse muito meus horizontes. 

Aos professores da EAESP – FGV, em especial do IMQ (Departamento de Ensino 

e Pesquisa de Informática e Métodos Quantitativos Aplicados à Administração) 

pelas aulas, debates, ideias e aprendizado. 

Aos professores da banca de qualificação - Libânea Paes e Dagoberto Lorenzetti - 

pela atenção e enriquecedoras recomendações que suavizaram o caminho 

percorrido. 

À Associação Nacional de Hospitais Privados e seus executivos que tornaram 

possível a coleta de dados em hospitais associados. 

Aos executivos dos hospitais estudados que pacientemente despenderam horas de 

conversa, relatando como avaliam custo, uso e integração das TIC. 

Aos que, de alguma forma, apoiaram o trabalho, seja ensinando, discutindo, 

opinando, informando e compartilhando momentos difíceis e felizes: um forte 

abraço. 

À minha família, pelo empenho em me apoiar para finalizar e que entenderam o 

mal humor e a mudança de planos familiares para o foco no doutorado. 

A todos, meus sinceros agradecimentos, pela inserção de mais um “tijolinho” em 

minha formação acadêmica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Noli foras ire, in te ipsum redi;  

in interiore homini habitat veritas”. 

Santo Agostinho (354 – 430 DC) 

  



 

RESUMO 

A tese estuda e analisa as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
disponíveis em hospitais no Brasil, associados à ANAHP – Associação Nacional de 
Hospitais Privados que patrocinou a coleta de dados e apoiou a pesquisa com dois 
temas centrais: uso e custo; integração e interoperabilidade das TIC. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), em 
estudo sobre TIC em saúde, afirmou que, se implantadas de maneira eficiente, as 
TIC podem resultar em melhoria da qualidade na prestação de serviços de saúde, 
aumento da segurança no atendimento ao paciente e custos menores. 

Para permitir a comparação de resultados e o uso de modelos de pesquisa 
confiáveis, este estudo adaptou o Modelo de Pesquisa de Uso de TI utilizado pelo 
GVcia - Centro de Tecnologia da Informação Aplicada da FGV – EAESP e realizou 
uma complementação dos instrumentos de pesquisa para levantar dados 
específicos da integração das TIC em hospitais utilizando com referência uma 
pesquisa aplicada a hospitais norte-americanos. 

A coleta de dados foi realizada para o período 2009 a 2015 em duas etapas. Na 
primeira, foi enviado o questionário eletrônico, validado por executivos de hospitais 
e apresentado no apêndice A. Na segunda etapa, os dados enviados foram 
validados e aspectos da integração foram esclarecidos por meio de entrevistas. 

O estudo de custo e uso das TIC resultou no cálculo de diversos indicadores. 
Gastos e investimentos com TIC em hospitais privados atingiu a 3,5% do 
faturamento anual dos hospitais da amostra enquanto que o setor da saúde, por 
sua vez, gastou e investiu 6,4% do faturamento anual com as TIC que implementou. 
Outro indicador inédito e importante para futuros estudos no setor é o custo anual 
das TIC por leito hospitalar que permaneceu estável em torno de US$ 39.000 entre 
2010 e 2014 e caiu para US$ 36.000 em 2015, valor equivalente a R$ 120.000 de 
dezembro de 2015.  

Outras estatísticas e indicadores apresentados no estudo ajudam a entender a 
evolução e o desempenho das TIC na prestação de serviços de saúde e poderão 
ser úteis para decidir se as TIC ajudarão a melhorar a segurança e atenção ao 
paciente, aos profissionais de saúde no acesso a dados do paciente, e a necessária 
sintonia com o Modelo da Saúde Digital (e-Saúde), a custos adequados. 

Os resultados do presente estudo são comparáveis aos americanos semelhantes 
e permitem inferir que o parque tecnológico em uso nos hospitais privados 
brasileiros poderá alavancar a integração de sistemas existentes, permitindo a 
sintonia com Modelos de Saúde Digital, com a melhoria de desempenho da cadeia 
estendida da saúde na atenção ao cidadão que poderá ser assistido onde estiver, 
a qualquer momento, com segurança. Ação gerencial e investimentos são os 
tópicos centrais que envolvem a integração. 

 

Palavras-chave: Tecnologia de Informação (TI ou TIC). Uso, custo e integração de 
TI em hospitais. TI em Saúde. Gastos e Investimentos em TI. 
  



 

ABSTRACT 

The thesis studies and analyzes the Information and Communication Technologies 
(ICT) available in hospitals in Brazil, associated with ANAHP - National Association 
of Private Hospitals which sponsored the data collection and supported research on 
two central themes: use and cost; integration and interoperability of ICT. 

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in a study 
on health ICT, said that if implemented effectively, ICTs could result in improved 
quality in the delivery of health services, increased safety in patient care and lower 
costs. 

To allow comparisons of results and use trusted models, this study adapted the 
Research Model of IT Usage of GVcia - Applied Information Technology Center at 
FGV - EAESP and complemented the research tools, using as reference a recent 
research applied to US, to raise specific data of ICT integration in hospitals. 

Data collection was carried out for the period 2009-2015 in two stages. The first sent 
the electronic questionnaire, validated by executives of hospitals and shown in 
Appendix A. In the second stage, the submitted data were validated and integration 
aspects have been clarified through interviews. 

The cost of study and use of ICT resulted in the calculation of various indicators. 
ICT expenditure and investments in private hospitals amounted to 3.5% of the 
annual turnover of the sample hospitals while the health sector, in turn, spent and 
invested 6.4% of annual revenues with ICT implemented. Another novel and 
important indicator for future studies in the sector is the annual cost of ICT for 
hospital bed which has remained stable at around $ 39,000 between 2010 and 2014 
and fell to $ 36,000 in 2015, equivalent to R $ 120,000 December 2015. 

Other statistics and indicators presented in this study help to understand the 
evolution and performance of ICT in the delivery of health services and may be 
useful in deciding whether ICT will help improve safety and patient care, health 
professional’s access to data the patient and the necessary line with the Digital 
Health Model (e-Health), the appropriate costs. 

The results of this study are comparable to similar American and allow inferring that 
the technology park in use in the Brazilian private hospitals can leverage the 
integration of existing systems, allowing line with Digital Health models with the 
improvement of extended health chain performance the attention to citizens who 
may be assisted wherever you are, at any time, safely. Management action and 
investment are the key topics involving integration. 

 

Keywords: Information Technology (IT or ICT). Use, cost, integration of IT in 
hospitals. IT in Health. Expenditures and Investments in IT. 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 – GASTOS E INVESTIMENTOS EM TI: MÉDIA, SAÚDE E ANAHP .................. 55 

GRÁFICO 2 – PRINCIPAIS FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS EM HOSPITAIS ............... 57 

GRÁFICO 3 – SOFTWARES DE GESTÃO (ERP) NOS HOSPITAIS PRIVADOS..................... 58 

GRÁFICO 4 – BANCOS DE DADOS ............................................................................. 59 

GRÁFICO 5 – LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO .......................................................... 59 

GRÁFICO 6 – PLANILHAS ELETRÔNICAS NOS HOSPITAIS PRIVADOS............................... 60 

GRÁFICO 7 – FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS OU ADMINISTRATIVOS NA TI DOS HOSPITAIS ..... 61 

GRÁFICO 8 – RELAÇÃO COMPARATIVA FUNCIONÁRIOS DA TI E ESTUDO DO GVCIA ........ 62 

GRÁFICO 9 – RELAÇÃO USUÁRIO / TECLADO NOS HOSPITAIS DA AMOSTRA.................... 63 

GRÁFICO 10 – TECLADOS EM USO ........................................................................... 64 

GRÁFICO 11 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (HIS) ..................................... 65 

GRÁFICO 12 – SISTEMA DE PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA............................................... 66 

GRÁFICO 13 – SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO .............................................. 67 

GRÁFICO 14 – SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (LIS)...................... 68 

GRÁFICO 15 – SISTEMA HIS – PACS....................................................................... 69 

GRÁFICO 16 – SISTEMA RIS - RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM .............................. 71 

GRÁFICO 17 – SISTEMA DE GESTÃO DE LEITOS ......................................................... 72 

GRÁFICO 18 – SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS .................................... 73 

GRÁFICO 19 – RESPONDENTES POR NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES, USA ............ 75 

GRÁFICO 20 – RESPONDENTES POR NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES, BRASIL ......... 75 

GRÁFICO 21 – RESPONDENTES POR NÍVEL HIERÁRQUICO NO HOSPITAL, USA .............. 76 

GRÁFICO 22 – RESPONDENTES POR NÍVEL HIERÁRQUICO NO HOSPITAL, BRASIL ........... 77 

GRÁFICO 23 – SISTEMAS INTEGRÁVEIS: MÚLTIPLOS LOCAIS, USA ............................... 78 

GRÁFICO 24 – SISTEMAS INTEGRÁVEIS: MÚLTIPLOS LOCAIS, BRASIL ............................ 78 

GRÁFICO 25 – PLANO DE INTEGRAÇÃO PARA OS HOSPITAIS, USA ............................... 79 

GRÁFICO 26 – PLANO DE INTEGRAÇÃO PARA OS HOSPITAIS, BRASIL ............................ 80 

GRÁFICO 27 – DIRECIONADORES MAIS IMPORTANTES PARA A INTEGRAÇÃO, USA......... 81 

GRÁFICO 28 – DIRECIONADORES MAIS IMPORTANTES PARA A INTEGRAÇÃO, BRASIL ..... 81 

GRÁFICO 29 – MELHOR DESCRIÇÃO DE VALOR PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC, USA ..... 82 

GRÁFICO 30 – MELHOR DESCRIÇÃO DE VALOR PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC, BRASIL .. 83 

GRÁFICO 31 – PLANO DOS HOSPITAIS PARA INTEGRAÇÃO DAS TIC, USA .................... 84 



 

GRÁFICO 32 – PLANO DOS HOSPITAIS PARA INTEGRAÇÃO DAS TIC, BRASIL ................. 84 

GRÁFICO 33 – RISCOS DA NÃO IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DAS TIC, USA ............. 85 

GRÁFICO 34 – RISCOS DA NÃO IMPLANTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DAS TIC, BRASIL .......... 86 

GRÁFICO 35 – ORÇAMENTO PARA INTEGRAÇÃO, USA ............................................... 87 

GRÁFICO 36 – ORÇAMENTO PARA INTEGRAÇÃO, BRASIL ............................................ 88 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - HIS - HOSPITAL INFORMATION SYSTEM, ADAPTADO DE SABOONIHA ET AL., 

2012 ................................................................................................ 23 

FIGURA 2 – A EVOLUÇÃO DO HIS - ADAPTADO DE MYKKÄNEN, 2007 ....................... 25 

FIGURA 3 – A INTEGRAÇÃO DOS HIS - ADAPTADO DE KITSIU ET AL., 2006 ................. 26 

FIGURA 4 – ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA .................................................................. 44 

FIGURA 5 – MODELO REFERENCIAL DE PESQUISA ..................................................... 45 

FIGURA 6 – MODELO DA PESQUISA DE INTEGRAÇÃO DAS TIC, ADAPTADO DE WHO, 2013

 ........................................................................................................ 47 

 

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1 – COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DE SAÚDE NO BRASIL .............................. 18 

QUADRO 2 – DESPESAS COM SAÚDE NO BRASIL (US$ BILHÕES) ................................ 19 

QUADRO 3 – OS CINCO SEGMENTOS DO MERCADO DE HOSPITAIS NO BRASIL ............... 20 

QUADRO 4 – PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE ADOTADOS NO BRASIL ...................... 29 

QUADRO 5 – OS NÍVEIS DE INTEROPERABILIDADE ...................................................... 30 

QUADRO 6 – PRINCIPAIS ÍNDICES E INDICADORES DOS HOSPITAIS PRIVADOS EM 

COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DA 26ª PESQUISA GVCIA, 2015 .......... 53 

 

  



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

ANAHP - Associação Nacional de Hospitais Privados 

ANS - Agência Nacional de Saúde 

CAPL - Custo Anual por Leito 

CAPT - Custo Anual por Teclado 

CAPU - Custo Anual por Usuário 

DSS - Decision Support System 

CIO - Chief Information Officer 

CNS - Cartão Nacional de Saúde 

DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine 

EHR - Electronic Health Record 

ERP - Enterprise Resource Planning 

e-SAÚDE - Processo Eletrônico em Saúde 

EAESP - Escol de Administração de Empresas de São Paulo da FGV 

GDP – Gross Domestic Product (PIB) 

GVcia - Centro de Tecnologia de Informação aplicada da EAESP-FGV 

FGV - Fundação Getulio Vargas 

HIS - Health Information System 

HL7 - Health Level 7 

IHE - Integrating the Healthcare Enterprise  

IHE-PIX - Integrating the Healthcare Enterprise - Patient Identifier Cross-referencing 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal 

ISO - International Organization for Standardization 

LIS - Localizador de Informações em Saúde 

LOINC - Logical Observation Identifiers Names and Codes 

m-HEALTH - Saúde móvel 

m-SAÚDE - Saúde móvel 

NVIVO - Nome comercial de plataforma de software que analisa formulários de 

dados não estruturados obtidos de entrevistas, grupos focais, áudio, mídias 

sociais, vídeos e web pages 

OMS - Organização Mundial de Saúde 



 

PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens (Picture Archiving 

and Communication System) 

PIB - Produto Interno Bruto (GDP) 

RES - Registro Eletrônico em Saúde 

RIS - Radiology Information System 

SGBD - Software de Gerenciamento de Banco de Dados 

SNOMED - Systematized Nomenclature of Medicine  

SOAP - Simple Object Access Protocol 

SUS - Sistema Único de Saúde 

TI - Tecnologias da Informação 

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação 

TISS - Troca de Informação na Saúde Suplementar 

URI - Uniform Resource Identifier 

WSDL - Web Services Description Language 

WHO - World Health Organization 

XML - Extensible Markup Language 

NOTAÇÃO 

Seguem as notações utilizadas na tese: 

a) Termos na língua inglesas em tradução para a língua portuguesa até o 

momento da escrita são apresentados em itálico. Exemplo: Electronic Health 

Records 

b) Termos da língua inglesa que foram traduzidos serão apresentados à direita 

do termo da língua portuguesa, em itálico e entre parênteses. Exemplo: 

Saúde Digital (Digital Health) 

c) Um novo termo que estiver sendo definido será apresentado em negrito. 

Exemplo: Interoperabilidade é a habilidade que dois sistemas têm de usar 

informações e usá-las com precisão. 

d) A ênfase a um termo, implica que o mesmo seja sublinhado. Exemplo: 
convergência  



 

SUMÁRIO 

1 Introdução .................................................................................................... 17 

1.1 O setor de saúde brasileiro ..................................................................... 17 

1.2 Custo e Uso das TIC ............................................................................... 20 

1.3 Integração das TIC .................................................................................. 21 

1.3.1 HIS – Health Information System ...................................................... 23 

1.3.2 A integração do HIS .......................................................................... 25 

1.3.3 A interoperabilidade .......................................................................... 27 

1.3.4 Padrões brasileiros de interoperabilidade ......................................... 28 

1.3.5 A saúde digital (e-Saúde) ................................................................. 31 

1.4 Estudo nos hospitais associados à ANAHP ............................................ 32 

1.5 Objetivos ................................................................................................. 33 

1.6 Justificativa .............................................................................................. 33 

1.7 Estrutura da tese ..................................................................................... 35 

2 Fundamentação Teórica .............................................................................. 36 

2.1 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na Saúde .................... 36 

2.2 Custo das TIC ......................................................................................... 37 

2.3 Uso das TIC ............................................................................................ 38 

2.4 A Saúde Digital (e-Saúde) ....................................................................... 39 

2.5 A Integração das TIC .............................................................................. 40 

2.6 Estudos do uso da TIC nos Bancos ........................................................ 42 

3 Metodologia .................................................................................................. 44 

3.1 O Modelo Referencial de pesquisa ......................................................... 45 

3.1.1 Modelo adotado com base no modelo do GVcia .............................. 45 

3.1.2 Modelo Referencial da pesquisa de integração ................................ 46 

3.2 Estratégia de Pesquisa ........................................................................... 48 

3.2.1 Coleta de dados ................................................................................ 49 

3.2.2 Entrevistas ........................................................................................ 51 



 

3.2.3 Técnicas de análise de dados .......................................................... 52 

4 Análise dos resultados ................................................................................ 53 

4.1 Custos e Uso das TIC ............................................................................. 53 

4.2 Custo Anual da TIC por Leito nos Hospitais ............................................ 54 

4.3 Gastos e Investimentos em TI nos Hospitais .......................................... 55 

4.4 Equipamentos e Sistemas ....................................................................... 56 

4.4.1 Computadores nos hospitais privados .............................................. 56 

4.4.2 Sistema Integrado de Gestão (ERP) ................................................ 57 

4.4.3 Banco de dados e linguagem de programação ................................ 58 

4.4.4 Planilhas Eletrônicas ........................................................................ 60 

4.4.5 Funcionários técnicos ou administrativos na TI ................................ 61 

4.4.6 Relação comparativa de funcionários de TI em hospitais ................. 62 

4.4.7 Relação usuário por teclado ............................................................. 62 

4.4.8 Teclados em uso .............................................................................. 63 

4.4.9 Sistema de Informação Hospitalar (HIS) .......................................... 64 

4.4.10 Prescrição Eletrônica ........................................................................ 65 

4.4.11 Prontuário Eletrônico ........................................................................ 66 

4.4.12 Sistema de Informações de Laboratório de Análise Clínicas (LIS) ... 68 

4.4.13 Picture Archiving and Communication System (PACS) .................... 69 

4.4.14 Radiology Information System (RIS) ................................................. 70 

4.4.15 Gestão de Leitos ............................................................................... 71 

4.4.16 Digitalização de Prontuários ............................................................. 73 

4.5 Integração - Interoperabilidade................................................................ 74 

4.5.1 Respondentes e o número de leitos hospitalares ............................. 74 

4.5.2 Respondentes por nível hierárquico no hospital ............................... 76 

4.5.3 Integração das TIC nos hospitais ..................................................... 77 

4.5.4 Plano de integração das TIC dos hospitais....................................... 79 

4.5.5 Direcionadores para a integração de TIC em hospitais .................... 80 

4.5.6 Descrição de valor para a integração das TIC nos hospitais ............ 82 

4.5.7 Planos dos hospitais para melhorar a integração ............................. 83 

4.5.8 Risco de não implantar a integração das TIC em hospitais .............. 85 

4.5.9 Orçamento para implantar a integração das TIC em hospitais ......... 86 



 

5 Conclusão .................................................................................................... 89 

5.1 Custo, Gastos e Investimentos................................................................ 89 

5.2 Uso de Sistemas e Equipamentos .......................................................... 89 

5.3 Integração ............................................................................................... 90 

5.4 Limitações do estudo .............................................................................. 92 

5.5 Estudos futuros ....................................................................................... 92 

Referências  ......................................................................................................... 93 

Apêndices  ......................................................................................................... 100 

 



17 

 

1 Introdução 

1.1 O setor de saúde brasileiro 

A saúde é uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil e no mundo. 

A participação da saúde no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu de 8,9% 

para 9,3% segundo a WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 2012), 

oferecendo aproximadamente 4,3 milhões de empregos diretos no país, com mais 

de 506.000 leitos de internação. A saúde no país se divide entre saúde pública e 

saúde privada. Em base individual é considerada o bem maior de qualquer cidadão 

e, como um todo, tem que elevar sua prioridade seja na agenda pública seja na 

agenda privada. O setor privado de saúde responde por 53% dos recursos 

aplicados em saúde no Brasil, estabelecendo modelo ágil e participativo de gestão, 

mas carece de um modelo de organização que o setor público poderia compartilhar. 

O setor público participa com 47% dos recursos aplicados em saúde. Em 2013, o 

número de beneficiários de planos de saúde cresceu 4,6%, adicionando 2,2 milhões 

de novos usuários, o que corresponde ao maior volume desde dezembro de 2010. 

Outra constatação foi a inclusão das classes C e D da população coberta por planos 

de saúde (ANAHP, 2015). Dados da WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO, 

2012) e do MINISTERIO DA SAÚDE – BRASIL (2013) apontam que o gasto total 

per capita com saúde no Brasil passou de US$ 1.035 em 2011 para US$ 1.109 em 

2012, representando um crescimento de 7,0%. A participação dos planos privados 

de saúde como percentual dos gastos privados em saúde permaneceu constante 

em 40% entre 2010 e 2012. O Brasil, devido ao seu imenso território, apresenta 

assimetrias socioeconômicas que se refletem na oferta e qualidade da atenção à 

saúde. Em 2013, o número de médicos no país era de 400 mil profissionais, ou 2 

médicos por mil habitantes. O crescimento natural do número de médicos situa-se 

entre 6 e 8 mil médicos/ano e atingirá o total de 500.000 médicos em 2020, o que 

aumentará o indicador médico por mil habitantes para 2,4. 
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O país conta com 180 mil médicos atuando sem ter cursado a residência médica 

ou sem título de especialistas (chamados de generalistas). Há distribuição desigual 

de médicos entre diferentes regiões e municípios e os médicos registrados por mil 

habitantes nas diferentes regiões do país são: 1,0 para a Região Norte, 1,2 para a 

Região Nordeste, 2,7 para a Região Sudeste, 2,1 para a Região Sul e 2,0 para a 

Região Centro-Oeste. (DEMOGRAFIA MÉDICA NO BRASIL, 2013). Os brasileiros 

que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste contam, em média, com duas 

vezes mais médicos que os brasileiros que vivem nas regiões Norte e Nordeste. 

Tais disparidades regionais se explicam porque o principal fator de fixação de 

médicos não é o local de sua graduação, mas os grandes centros onde estão 

presentes oportunidades de emprego, de especialização e de qualidade de vida. 

Há associação entre a concentração de médicos à presença de outros profissionais 

(dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem) e de 

estabelecimentos de saúde. A distribuição de médicos no país está sendo 

determinada mais pelo mercado do que pelo interesse público (DEMOGRAFIA 

MÉDICA NO BRASIL, 2013). 

A composição do orçamento de Saúde no Brasil é um pouco maior para o setor 

privado com 56%. O Setor público cobre 44% das despesas sendo 20,2% do total 

geral pelo Governo Federal. 

 
Quadro 1 – Composição do orçamento de Saúde no Brasil 

Fonte: Cenários e tendências do Setor de Saúde (SUSLIK, 2014), IPEA e ANS 
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Desde 1988, a nova Constituição do Brasil define a saúde como um direito social 

de todos os brasileiros e uma responsabilidade do Estado. Em 2013 o governo 

aprovou lei que destinou os royalties do pré-sal, um total de R$ 28 bilhões em 10 

anos, à saúde (SUSLIK, 2014).  

Segundo Suslik, 2014, embora sua penetração esteja aumentando, o nível de 

qualidade da saúde pública ainda é percebido como insuficiente; dessa forma, o 

sistema privado de saúde vem se expandindo, devido ao panorama econômico 

positivo e ao aumento da classe média. 

 
Quadro 2 – Despesas com Saúde no Brasil (US$ bilhões) 

Fonte: Cenários e tendências do Setor de Saúde (SUSLIK, 2014), IPEA e WHO 
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O Quadro 3 a seguir divide o setor de hospitais no brasil em cinco tipos ou 

segmentos. O presente estudo foca no tipo 1 d a primeira faixa (Tier A) – hospitais 

privados de alto investimento associados à ANAHP. 

 
Quadro 3 – Os cinco segmentos do Mercado de hospitais no Brasil 

Fonte: Cenários e tendências do Setor de Saúde (SUSLIK, 2014), ANAHP e ANS 

O setor de saúde é desafiado constantemente por novas técnicas cirúrgicas, novos 

medicamentos e terapias e procedimentos cirúrgicos mais modernos que exigem 

investimentos, atualização e treinamentos dos profissionais do setor tendo que 

assegurar conformidade nos processos médicos (MOTA, 2006). 

1.2 Custo e Uso das TIC 

Os estabelecimentos de saúde enfrentam pressão para controlar seus custos, 

melhorar a qualidade do serviço assistencial, evitar desperdício e, ao mesmo 

tempo, adaptar-se a novos modelos de negócios e manter o serviço de atenção à 

saúde centrada no paciente (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Dificuldades na obtenção de recursos, aliado ao envelhecimento da população e 

tendência de prevalência de doenças crônicas, desafia os estabelecimentos de 

saúde que precisam controlar custos. 
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Portanto, gestão de recursos com qualidade e eficiência, qualidade das 

informações e integração dos sistemas de informação tomam importância 

fundamental para avanços do setor. 

Diante dessas pressões, os hospitais, em particular, procuram se focar nos 

processos de negócios mais importantes, usando TIC para privilegiar a agilidade 

(SAMBAMURTHY et al., 2003; DEVARAJ e KOHLI, 2003; MACHADO-DA-SILVA 

at al., 2014). O uso das TIC em saúde tem crescido muito, pois prometem melhorar 

a qualidade da assistência à saúde e aumentar a segurança do paciente (PAES, 

2012). Para CORTADA (2011), os investimentos em TIC ajudam a estruturar 

estratégias de negócios, relacionamentos com clientes e redes de negócios, mas 

precisam ser justificados economicamente e devem melhorar o desempenho 

organizacional. Para SAMBAMURTHY et al., (2003) são os investimentos em TIC 

e em capacitações que influenciam o desempenho organizacional. Para DEVARAJ 

e KOHLI (2003) não são os investimentos em TIC que influenciam o desempenho, 

mas sim o seu uso. Diante de tais pressões, os estabelecimentos de saúde 

procuram se focar nos processos de negócios mais relevantes, usando TIC para 

privilegiar a agilidade (SAMBAMURTHY et al., 2003; DEVARAJ e KOHLI, 2003). 

1.3 Integração das TIC  

Um dos principais problemas enfrentados pelos estabelecimentos de saúde para a 

integração é o grande número de sistemas aplicativos, muito diferentes entre si e 

heterogêneos, que é uma das características dos aplicativos nesse setor da 

economia (SABOONIHA et al., 2012). Os estabelecimentos de saúde preocupam-

se com a atenção ao paciente e sua segurança, e identificam a falta de pessoal de 

apoio nos hospitais, aumento nos custos e da demanda por serviços como 

problemas a serem solucionados. A pressão para uso mais eficiente e eficaz de 

recursos hospitalares, escassos, se compensa pela possibilidade de adoção de 

modelos assistenciais integrados, ou Modelo de Saúde Digital. 
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A gestão de recursos na saúde, com qualidade e eficiência, qualidade das 

informações e integração dos sistemas de informação ganham importância para 

avanços no setor de saúde, que é desafiado constantemente por novas técnicas 

cirúrgicas, novos medicamentos, terapias e procedimentos cirúrgicos mais 

modernos, exigindo investimentos, atualização e treinamento de profissionais, em 

conformidade com processos médicos (MOTA, 2006). 

Assim sendo, recursos escassos, aliados ao envelhecimento da população e 

tendência de prevalência de doenças crônicas, exigem dos estabelecimentos de 

saúde que enfrentem pressão para controlar custos, melhorar a qualidade do 

serviço assistencial, evitar desperdício e, ao mesmo tempo, adaptar-se a novos 

modelos de negócios, mantendo o serviço de atenção à saúde centrado no paciente 

(BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Um dos principais problemas enfrentados pelos estabelecimentos de saúde para 

integrar as TIC é o grande número de sistemas aplicativos, muito diferentes entre 

si e heterogêneos, que é umas características dos aplicativos nesse setor da 

economia (SABOONIHA et al., 2012). Muitos desses sistemas de informação foram 

desenhados e desenvolvidos por diferentes fornecedores para suportar processos 

específicos em departamentos particularizados. Esse enfoque ad-hoc resultou em 

ambientes de saúde como ilhas de tecnologias e sistemas isolados e 

independentes que são difíceis de integrar (KITSIU et al., 2006). Tais ilhas de 

informação representam desvantagem já que cada um dos sistemas envolvidos 

armazena e gerencia seus próprios dados, e o resultado atingido, aliado à 

redundância nos dados, pode causar problemas com a integridade dos dados e, 

por conseguinte, reduz a eficácia dos dados no processo de tomada de decisão e 

análise (MYKKÄNEN, 2007). Este fato também leva a aumento de custos causado 

por necessidades frequentes de manutenção (MYKKÄNEN et al., 2003). 
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1.3.1 HIS – Health Information System 

O termo Hospital Information System (HIS) refere-se a um conjunto de sistemas de 

informação autônomos, cada um com foco específico, como registro do paciente, 

transferência, admissão, liberação e outras funções administrativas, médicas e 

financeiras (HASSELBRING, 1997). 

 
Figura 1 - HIS - Hospital Information System, adaptado de SABOONIHA et al., 
2012 

Reduzir erros médicos, salvaguardar dados de pacientes e alinhar tarefas clínicas 

com tarefas administrativas são elementos focais para a decisão de se encaminhar 

para a integração usando o Hospital Information System (HIS) que gerencia dados 

e processos da assistência à saúde (KHOUMBATI et al., 2005; KITSIU et al., 2006). 
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A implantação de Hospital Information System (HIS), com aplicativos integrados, 

tem trazido benefícios significativos para estabelecimentos de saúde, embora os 

enfoques de integração selecionados ou se complementam ou se sobrepõem. 

Contudo a adoção de uma solução mais adequada para cada estabelecimento 

específico de saúde pode se tornar um problema já que nem todas as necessidades 

de integração estão presentes em uma solução única (MYKKÄNEN et al., 2003). 

A Figura 1 apresenta o conjunto de funcionalidades de um HIS. Uma das 

características para oferecer a continuidade da prestação de serviços em saúde é 

a troca de forma consistente e sem comparação de informações médicas de 

diferentes frentes da área de saúde (KHOUMBATI et al., 2005; KITSIOU et al., 

2006; WANG et al., 2005; KARLHEINZ et al., 2011). O sucesso da implantação de 

um HIS se relaciona com a necessidade de integrar informações dos sistemas 

internos dos hospitais e de sistemas entre diferentes hospitais. O foco está se 

movimentando lentamente da análise dos processos isolados de um 

estabelecimento de saúde individualmente para processos centrados no paciente 

e que perpassem as fronteiras de cada estabelecimento de saúde. 

Os primeiros HIS desenvolvidos eram essencialmente sistemas processados no 

modo “batch” envolvendo funções contábeis e financeiras. Na sequência, os 

desenvolvedores introduziram entrada de dados “online” para atender funções de 

transferências de pacientes, admissões, liberações, reportes de controle e 

gerenciais e programações. Atualmente, o enfoque de desenvolvimento do HIS faz 

uso da tecnologia cliente / servidor, interfaces gráficas, interfaces com usuários na 

WEB, aplicações em middleware e orientação para serviços. A mudança na saúde 

em direção a ambientes de processamento distribuídos e heterogêneos criou a 

necessidade de que estes sistemas suportem comunicação e integração em 

diferentes níveis (LOPEZ et al., 2009). 

A Figura 2 demonstra essa evolução (MYKKÄNEN, 2007). Cada um dos sistemas, 

isoladamente, representa uma solução para uma área específica. Mesmo 

entregando a solução para o qual foi desenhado, qualquer uma dessas soluções 

não comporta entregar a informação integrada que os executivos e os médicos 
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necessitam para suporte ao estabelecimento de saúde (WANG et al., 2005). Para 

atender à integração e melhorar a eficácia da saúde, um sistema HIS e seus 

componentes individuais precisam interagir (SILVEIRA et al., 2008).  

 
Figura 2 – A evolução do HIS - Adaptado de MYKKÄNEN, 2007 

Mas a integração do HIS e seus componentes pode ser um problema, pois foram 

desenvolvidos usando diferentes linguagens de programação, com diferentes 

protocolos de comunicação e diferentes padrões de arquitetura (WANG at al., 

2005), resultando em inconsistências no gerenciamento da informação da saúde 

(KHOUMBATI et al., 2006; WANG et al., 2005). 

Os aplicativos HIS se caracterizam atualmente pela individualização das atividades, 

ambiente heterogêneo e distribuído, com falta de comunicação entre os demais 

sistemas de informação (SILVEIRA at al., 2008). 

1.3.2 A integração do HIS 

Os sistemas de informação são essenciais para o gerenciamento dos processos 

em estabelecimentos de saúde e seus departamentos e o acesso a informações 

entre os departamentos e entre hospitais se faz pela integração desses sistemas 

de informação. Um estabelecimento de saúde utiliza grande número de aplicações, 
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escritas em diferentes linguagens, adaptadas de maneira distinta para cada 

estabelecimento, e é essencial a existência de comunicação concreta e eficaz entre 

sistemas para que não se perca informação nem se passe a informação errada 

(RIGOR et al., 2008; MACHADO at al., 2009).  

Por outro lado, o paciente pode escolher onde deseja ser atendido, e sem meios 

de integração, tal escolha leva à fragmentação da informação médica do paciente 

(BRAILER, 2005). 

A integração está representada na Figura 3 e apresenta o modelo utilizado pelos 

sistemas HIS. 

 
Figura 3 – A Integração dos HIS - Adaptado de KITSIU et al., 2006 

Nos últimos anos, os sistemas de informação nos estabelecimentos de saúde 

ganharam relevância, seja pela qualidade seja pela quantidade. Com o crescimento 

do volume de informações, torna-se necessário discernir quais são as informações 

relevantes e quais devem fazer parte do processo clínico (SAFRAN, 2013). Dessa 

maneira, os pesquisadores na área de saúde voltam a atenção para a garantia de 

que apenas informações com qualidade sejam consultadas (PEIXOTO et al., 2010). 
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A combinação de dados de múltiplos sistemas de informação, distribuídos e 

heterogêneos, exige muito esforço organizacional. Diferentes funcionalidades, 

representação de dados, interfaces com usuários, apresentação e terminologia são 

considerados grandes desafios para integração (KITSIU et al., 2006), que exige a 

presença de múltiplos sistemas independentes, que façam trocas para realizarem 

tarefa específica em determinado contexto e troquem informação continuamente 

com outros HIS, em colaboração. O caminho para a integração exige a solução de 

inúmeros problemas técnicos, bem como considerar aspectos legais e sociais. 

A integração de sistemas heterogêneos de informação tem sido um problema de 

longo tempo nos estabelecimentos de saúde por estarem associados com a 

entrega de serviços chave e altos custos operacionais. Tais estabelecimentos 

procuram alternativas para melhorar a capacidade funcional com redução de custos 

de integração. 

1.3.3 A interoperabilidade  

Tratada pelos pesquisadores com o nome de integração, os organismos de saúde 

nacionais e internacionais utilizam o nome de interoperabilidade do IEEE Standard 

Computer Dictionary (1990), que é a habilidade que dois sistemas têm de usar 

informações e usá-las com precisão. A relevância do conceito sintoniza-se com a 

eficiência global do sistema de saúde, via fluxo de informação da cadeia de valor 

da saúde (PEDROSO e MALIK, 2012). A interoperabilidade está voltada para o 

relacionamento entre estabelecimentos de saúde. 

A Lei HITECH, de 2009, nos Estados Unidos da América do Norte dá incentivos 

para hospitais e médicos adotarem Registros Eletrônicos em Saúde (RES) 

interoperáveis (SAFRAN, 2013). No Brasil, ocorreu avanço com a adoção do 

padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS), cuja diretriz quanto 

à interoperabilidade entre os sistemas de informação em saúde preconizados pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelo Ministério da Saúde, e, ainda, a 

redução da assimetria de informações para os beneficiários de planos privados de 
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assistência à saúde (CNS, 2014). O objetivo do TISS é padronizar as ações 

administrativas, subsidiar as ações de avaliação e acompanhamento econômico, 

financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde 

e compor o Registro Eletrônico em Saúde (RES). O TISS é padrão obrigatório para 

as trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde dos beneficiários de planos, 

entre os agentes de Saúde Suplementar (CNS, 2014). 

O envolvimento dos governos se torna mandatório no estabelecimento dessa 

estratégia em saúde. Diferentemente dos Estados Unidos onde o governo participa 

ativamente adotando medidas que promovam a interoperabilidade entre 

estabelecimento de saúde, no Brasil o caminho para a interoperabilidade ainda está 

sendo aberto. Em 2012, o Ministério da Saúde inaugurou o Portal de Saúde do 

Cidadão. Todos os brasileiros poderão acessar registros de seus atendimentos de 

saúde de forma segura e confidencial. O portal possui uma área de acesso público 

e outra privativa, com acesso restrito ao cidadão. Na área pública, o cidadão se 

cadastra, obtém senha privativa e pessoal para acesso à área privativa do portal. 

Na área privativa do Portal de Saúde do Cidadão, o usuário cadastrado tem acesso 

ao seu registro eletrônico em saúde (RES), com seus dados clínicos, de forma 

segura (VIEIRA, 2013. In: TIC SAÚDE, 2013). 

1.3.4 Padrões brasileiros de interoperabilidade 

A interoperabilidade envolve elementos teóricos e aspectos técnicos cruciais para 

apoio à saúde do paciente e eficiência da cadeia estendida da saúde.  

A quantidade de dados envolvidos em saúde é muito grande e continua 

aumentando devido à adoção de padrões de troca de dados, como o Health Level 

7 (HL7) nos EUA (SAFRAN et al., 1989) e os padrões de interoperabilidade 

definidos pelo Ministério da Saúde do Brasil, constantes no Quadro 4. 

Além da padronização de dados, a interoperabilidade entre estabelecimentos de 

saúde é afetada pela velocidade com que se geram dados em suas diferentes 
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variedades, como sons, voz, texto, dados, imagens e vídeos. A própria Internet gera 

dados para saúde em grande quantidade e variedade. O impacto direto é no 

tamanho dos bancos de dados clínicos (SAFRAN, 2013 e CORTADA, 2011), 

exigindo investimentos em TIC. 

Nomenclatura Padrão nacional para 
Procedimento Clínico 

Web Services SOAP, WS Security, WSDL 
Forma de documento 
Modelo de Referência para RES 
Interoperabilidade 
Arquitetura de Documentos Clínicos 
Código de Laboratório 
Terminologia Clínica 
Código de Imagem 
Modelo de Conhecimento 
Identificados do Paciente 
Atenção básica 

XML 
Open EHR 
HL7 
HL7-CDA 
LOINC 
SNOMED 
DICOM 
ISO 13.606-2 
IHE – PIX 
ICPC-2 

Quadro 4 – Padrões de Interoperabilidade adotados no Brasil 

Fonte: Portaria no 2.073/2011-GM – Ministério da Saúde do Brasil 

Para SAFRAN (2013), o sonho de quem promove a prática da medicina baseado 

em evidências é a existência de evidências de qualidade para orientar os médicos 

nos tratamentos clínicos: exames que deve pedir, interpretação de resultados 

desses exames e qual tratamento seria mais adequado tentar. Dados resgatados 

de bancos de dados clínicos gigantescos, provenientes de coletas rotineiras de 

Registro Eletrônico em Saúde (RES), podem compor tais evidências, se 

devidamente padronizados. Essas mesmas bases de dados gigantescas podem 

ser utilizadas para analisar tratamento a pacientes com doenças raras ou para 

detectar complicações relacionadas aos tratamentos, em qualquer lugar que o 

paciente estivesse.  

Resultados de tratamentos podem alimentar as bases de dados clínicos no âmbito 

local, nacional ou internacional. 

Para HIMSS (2013), há três níveis de interoperabilidade entre as TIC em saúde: 
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1) Fundamental permite a troca de dados de um sistema de informação 

para outro sem que o sistema receptor tenha que interpretar o dado 

recebido;  

2) Estrutural assegura que os dados trocados entre sistemas de 

informação possam ser interpretados no nível de campos de dados;  

3) Semântico permite trocar informações e usar as informações trocadas.  

Dessas, a interoperabilidade semântica suporta a troca de dados dos pacientes 

entre estabelecimentos através do Registro Eletrônico em Saúde (RES) e outros 

sistemas para melhorar qualidade, segurança, eficiência e eficácia na prestação de 

serviços de saúde. O Quadro 5 representa o modelo adotado pelo HIMSS (2013). 

 
Quadro 5 – Os níveis de interoperabilidade 

Fonte: HIMSS– Healthcare Information and Management Systems Society, 2013 

Para a World Health Organization (WHO, 2013), há amplo reconhecimento de que 

interoperabilidade é essencial para se obter o potencial de troca de dados usando 

as TIC e dispositivos médicos no suporte aos sistemas de saúde e afirma que o 

uso adequado das TIC na prestação dos serviços adequados de saúde, na redução 

de custos e na obtenção de cobertura universal são fundamentais para o avanço 

Interoperabilidade 
Semântica

Interoperabilidade 
Estrutural

Interoperabilidade Básica

Estágios Descrição
0 Há alguns equipamentos de automação clínica, mas nenhum dos três sistemas auxiliares básicos está 

instalado (laboratório, radiologia e farmácia)
1 Principais sistemas auxiliares estão instalados (laboratório, radiologia e farmácia). Podem estar isolados.

2 Médicos podem acessar e revisar resultados vindos dos principais sistemas auxiliares (laboratório, 
radiologia e farmácia). Este repositório de dados deve conter vocabulários médicos e sistemas de alerta 
para checagem básica de conflitos e erros. Informações de sistemas de imagens podem ser ligadas ao 
repositório. O hospital deve ser capaz de compartilhar essas informações com o paciente ou com outras 
organizações e profissionais.

3 Documentação clínica e de enfermagem é obrigatória neste estágio; planejamento de cuidado e 
administração de medicamentos devem estar integrados com o repositório de dados clínicos. O primeiro 
nível de suporte à decisão clínica e interação deve estar instalado (exemplo: medicamentosa, alimentos 
e exames ou procedimentos). Deve haver algum nível de acesso a imagens do PACS fora da Radiologia 
pela intranet da organização.

4 Sistemas de prescrição médica e de enfermagem devem estar presentes com suporte à decisão clínica 
relacionado à Medicina Baseada em Evidências e Protocolos Clínicos. Este nível é completo se uma 
área assistencial utiliza a ferramenta e todos os demais departamentos se encontram no nível anterior.

5 Todo o processo de administração de medicamentos, do pedido médico à beira do leito, está 
informatizado. Código de barras ou rádio frequência estão implantados e integrados com o sistema de 
prescrição e com a farmácia para maximizar a segurança do paciente no processo de administração de 
medicamentos.

6 A documentação médica (formulários estruturados) está implantada em pelo menos uma área de 
atenção. Suporte à decisão para todas as atividades clínicas relacionadas a protocolos e resultados. Um 
sistema de PACS completo provê imagens aos médicos pela intranet e substitui imagens analógicas.

7 O hospital não utiliza prontuário em papel e gerencia pacientes utilizando dados, imagens médicas e 
prontuários digitalizados. Data warehouses clínicos estão sendo usados para analisar padrões de dados 
clínicos para melhorar a qualidade da atenção e a segurança do paciente. Informação clínica pode ser 
prontamente compartilhada por meio de transações eletrônicas padronizadas com todas as 
organizações que tratam do paciente, por meio de integração de informações. O hospital demonstra 
resumo de dados continuamente para todos os serviços.
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da saúde. A transmissão de dados pessoais ou de uma população através dos 

sistemas de saúde exige aderência a padrões de dados em saúde e a tecnologias 

para troca oportuna e precisa de dados para a tomada de decisões. 

1.3.5 A saúde digital (e-Saúde) 

Para EYSENBACH (2001), saúde digital é campo emergente na intersecção da 

informática médica, saúde pública e negócios, relativo a serviços de saúde e 

informações transmitidas através da Internet e tecnologias relacionadas. Num 

sentido mais amplo o termo caracteriza não apenas desenvolvimento técnico, mas 

também um estado de espírito, uma maneira de pensar, uma atitude e 

compromisso para a rede, o pensamento global para melhorar os cuidados de 

saúde a nível local, regional e mundial usando TIC. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que seus estados-membros 

elaborem estratégias e modelos para Saúde Digital (e-Saúde) ou (e-Health) e que 

organizações da Organização das Nações Unidas (ONU) definam estratégias para 

as TIC voltadas para atenção à saúde dentro de seus domínios de atuação (HIRA, 

2012 e NEHTA, 2007). A alternativa da Saúde Digital (e-Saúde) está se 

posicionando com força nos fornecedores de serviços, operadores e organismos 

governamentais responsáveis pela gestão parcial ou total do sistema de saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em evento ocorrido em 2014, indica 

saídas tecnológicas para melhoria de serviços de atenção à saúde tendo definido 

uma série de programas em Saúde Digital (e-Saúde), como um conjunto de 

ferramentas de TIC que ajudarão a reduzir disparidades existentes na oferta de 

serviços de saúde, dando mais uma contribuição na busca da melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes.  

O ponto de partida é um sistema nacional de registro de paciente que, aliado à 

evolução da tecnologia e de seu uso em estabelecimentos de saúde públicos e 

privados, possibilitará dar mais um passo junto à integração de dados e 
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informações de pacientes e tratamentos bem como a colaboração profissional na 

atenção da saúde à sociedade. 

Os estabelecimentos de saúde enfrentam algumas barreiras em seu 

direcionamento para o e-Saúde e o m-Saúde (saúde móvel): custos da tecnologia 

da informação, das tecnologias médicas e o desempenho dos profissionais em seu 

uso e volumes de dados armazenados, que necessitam ser processados e na 

velocidade dos serviços de telecomunicações disponíveis (SAFRAN, 2013). A 

mitigação de tais barreiras com a devida atenção gerencial ocorre pela melhoria do 

desempenho organizacional e pela colaboração médica que já vem sendo 

observada dentro e entre os hospitais privados, objeto dessa pesquisa. 

Alguns passos já estão sendo dados por importantes instituições de saúde no Brasil 

que abraçaram as TIC para reestruturar seus modelos de gestão e de atenção à 

saúde. Trata-se de um cenário que parte de investimentos em tecnologias, como 

sistema de registro eletrônico em saúde, base para a troca de dados e informações 

entre instituições. Os hospitais estão deixando de ser ilhas de informação para 

apoiar na melhoria da eficiência do setor de saúde como um todo (ANAHP, 2014). 

Outro ponto de grande importância que surge em atenção à saúde refere-se ao 

acesso a dados de pacientes, exigindo grandes investimentos dos 

estabelecimentos de saúde seja para atender às suas necessidades, seja para 

definir prioridades em sua gestão (SAFRAN, 2013). 

1.4 Estudo nos hospitais associados à ANAHP 

Este estudo analisou o uso e custo e a integração das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) existentes em hospitais privados no Brasil, associados à 

ANAHP. Um total de 24 de 30 hospitais vinculados à ANAHP tiveram seus dados 

coletados, representando 54,2% dos leitos disponíveis naquela associação. A 

realização do presente estudo sobre custo, uso e integração das TIC em hospitais 

privados brasileiros, fez-se adaptando-se o Modelo de Pesquisa de TI utilizado pelo 
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GVcia - Centro de Tecnologia da Informação Aplicada da FGV – EAESP, que foi 

complementado para levantar dados específicos de hospitais, já que o documento 

original de coleta é genérico, e permite levantar dados de TIC de empresa de 

diferentes setores econômicos. 

1.5 Objetivos  

O objetivo geral consistiu em levantar e analisar os recursos das TIC em uso nos 

hospitais privados, seu custo e a integração. Para alcançar esse objetivo geral 

foram elencados dois objetivos específicos:  

1) Levantar as TIC em uso nos hospitais privados participantes e custos 

associados; 

2) Entender a integração entre as TIC na atenção à saúde do paciente e ter 

visão do futuro da integração das TIC em hospitais privados. 

1.6 Justificativa  

Em nossa sociedade, com o advento das TIC, mais e mais processos que eram 

conduzidos fisicamente passam a ser virtuais (OVERBY, 2008; BOUGHZALA; 

ASSAR; ROMANO JUNIOR, 2010). E “nos últimos anos o conceito de virtualização 

de processo tem vindo a desempenhar um papel importante na concepção e 

implementação de um ambiente empresarial dinâmico” (BOSE; LUO, 2011). 

Na saúde, novas tecnologias estão alterando formas de atenção ao paciente; 

outras, como registro eletrônico em saúde (RES), ajudam estabelecimentos de 

saúde a avaliar a vasta quantidade de dados e a identificar os melhores protocolos 

de tratamento (SAFRAN, 2013). Outras ainda, como dispositivos móveis e remotos, 

sem fio, do modelo denominado de e-Saúde (e-Health), ajudam estabelecimentos 

de saúde a personalizar o tratamento que ofertam e possibilitam deslocar os 
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serviços de saúde, originalmente confinados dentro deles, para dentro das casas 

dos pacientes (SAFRAN, 2013). 

A realidade é que há cada vez mais procedimentos e exames laboratoriais e de 

imagem gerando dados digitais (e-Saúde). Os softwares disponíveis registram os 

procedimentos de atendimento pelos profissionais de saúde.  

Modernas tecnologias de comunicação, com as facilidades oferecidas pela Internet 

e dispositivos móveis (m-Saúde), acoplados a computadores com grande 

capacidade de processamento e armazenamento (e-Saúde), permitem que os 

profissionais de saúde tenham acesso, em qualquer lugar e hora, a vasta 

quantidade de dados e informações tanto do paciente quanto das melhores práticas 

clínicas. Esta é a base para a integração de diversos sistemas que, utilizando 

protocolos que permitem a troca de informações em saúde, estão sendo 

construídos em diversos países. Está em evolução o paradigma moderno de 

atenção à saúde centrada no paciente e não na instituição que o atende (VIEIRA, 

A.C.G. in: TIC SAÚDE, 2013, p. 31-45). A integração das TIC em estabelecimentos 

de saúde é fator crítico de sucesso dessas iniciativas. 

O desenvolvimento do modelo envolvendo TIC em hospitais deve contribuir 

teoricamente, pois, de acordo com BARNEY E HESTERLY (2007, p. 91) recursos 

devem ser entendidos como “os ativos tangíveis e intangíveis que uma empresa 

utiliza para criar e implementar suas estratégias”, que os categoriza em financeiros, 

físicos, humanos e organizacionais”. E capacidades como “um subgrupo de 

recursos que permitem que uma empresa tire vantagem de seus outros recursos”. 

Para explicar por que duas empresas operando em um mesmo setor apresentam 

resultados diferentes, BARNEY e HESTERLY (2007) argumentam que: “[...] se uma 

empresa possui recursos e capacidades valiosos que outras poucas empresas 

possuem, e se essas outras empresas consideram muito custoso imitar esses 

recursos e capacidades, a empresa que possui esses ativos tangíveis e intangíveis 

pode obter uma vantagem competitiva sustentável”. 
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Portanto, oferecer dados sistematizados sobre uso das TIC em hospitais privados, 

ajudar a entender a pressão que a e-Saúde está exercendo sobre os hospitais 

privados e a estruturação de um resultado em usos e custos e integração entre as 

TIC na atenção à saúde do paciente, são as principais contribuições que se 

pretende com este estudo. 

O uso de uma lente prática para ajudar a visualizar e estudar o uso de TIC nas 

organizações pode ser muito útil (ORLIKOWSKI, 2000). 

1.7 Estrutura da tese 

O trabalho está dividido em cinco capítulos: 

1) Introdução 

2) Fundamentação Teórica 

3) Metodologia 

4) Análise de Resultados 

5) Conclusões 

O capítulo 1 consiste na contextualização e justificativa do tema de estudo, bem 

como a delimitação do objetivo geral e dos objetivos específicos. O Capítulo 2 

compreende a revisão da literatura, destacando os principais aspectos referentes 

ao uso de TIC em hospitais privados, estruturação dos estabelecimentos para e-

Saúde e aspectos gerenciais de uso, custo e integração que permita entender a 

possibilidade interligação das bases de dados, considerando aspectos centrais de 

coordenação e risco. O capítulo 3 compreende a descrição da abordagem utilizada 

e a especificação dos dados utilizados no trabalho. No Capítulo 4 apresentam-se 

os resultados obtidos, referentes à adoção e uso e integração das TIC em hospitais 

privados no capítulo 5 são elencadas as principais conclusões do trabalho e 

sugeridos estudos futuros. 
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2 Fundamentação Teórica 

Esta seção apresenta o arcabouço teórico que sustenta o presente estudo. Apesar 

de não ser uma discussão exaustiva dos assuntos relacionados ao objetivo do 

estudo, contempla o conjunto das perspectivas sobre as quais se assentou o 

estudo. Nesse sentido, a fundamentação está subdividida em cinco subseções: 

1) TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) na saúde; 

2) Custo das TIC nos hospitais privados; 

3) Uso das TIC nos hospitais privados; 

4) A Saúde Digital (e-Saúde); 

5) Integração e Interoperabilidade das TIC nos hospitais privados. 

2.1 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

na Saúde 

Saúde é um negócio de informações organizadas, geradas com dados confiáveis, 

e com base no conhecimento profissional (PAES, 2012; HERSH, 2002; SAFRAN, 

2013). Importante componente que concorre para que o setor de saúde adote TIC 

é a introdução de eficiências, seja pela redução de custos (MENON et al., 2009), 

aumento da receita (DEVARAJ e KOHLI, 2003) ou aumento de produtividade (LEE 

et al., 2010; SABBATINI, 2014; VIERA e MEIRELLES, 2015). O papel das TIC nas 

atividades operacionais de estabelecimentos de saúde tem sido o de organizar, 

recuperar e utilizar dados para melhorar o processo de tomada de decisão dos 

profissionais de saúde e reduzir custos operacionais (VENKATRAMAN et al., 2008). 

PASKAVITZ (2014) afirma que as TIC em saúde têm o potencial de servir de base 

para o alinhamento do corpo clínico devido à mobilidade, flexibilidade, 

personalização, dinamismo e imediatismo que traz, ao promoverem mudanças em 

processos e cultura organizacional para assegurar que o corpo clínico passe a usar 

os sistemas instalados. 
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Os benefícios associados ao uso das TIC na saúde são importantíssimos e o 

interesse desses estudos em hospitais tem crescido nos últimos anos, dentre os 

quais o desempenho (ROMANOW, CHO e STRAUB, 2012), a qualidade do 

atendimento ao paciente, a eficiência na gestão e uso inteligente das informações 

disponíveis (BARBOSA, 2013). 

Para OECD (2010) outros benefícios potenciais do uso das TIC em saúde podem 

ser agrupados em quatro categorias complementares: 

1) Aumento da qualidade e eficiência dos serviços de saúde; 

2) Redução dos custos de operação na atenção ao paciente; 

3) Redução dos custos administrativos; 

4) Abertura de possibilidades para novas formas de tratamento. 

As principais barreiras enfrentadas ao uso das TIC em saúde são a fragmentação 

da cadeia de valor que aumenta a complexidade de sua gestão (PEDROSO e 

MALIK, 2012), a própria fragmentação dos serviços assistenciais (MEDPAC, 2004) 

e envolvimento inadequado de médicos (PASKAVITZ, 2014), item crítico e difícil, 

que deve ser assegurado com a oferta de serviços assistenciais de alta qualidade 

e que atendam às expectativas dos médicos e pacientes. 

2.2 Custo das TIC 

O custo anual das TIC em hospitais privados é tema relevante, faz parte da agenda 

executiva e é relevante nas decisões gerenciais: expectativas, investimentos 

necessários, relacionamento com organismos externos. Custos das TIC em 

hospitais estão associados com a eficiência de processos e são compostos por 

custos da tecnologia (hardware, software, infraestrutura) e custos de pessoal 

(operação e administração), sendo fundamentais para analisar a redução de riscos 

e melhoria da disponibilidade de sistemas no atendimento aos níveis de serviços 

dos hospitais privados, foco do estudo. 
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As TIC têm, ao longo dos anos, buscado auxiliar o setor na organização, 

recuperação e utilização de dados a fim de melhorar o processo de tomada de 

decisão dos profissionais de saúde e reduzir os custos assistenciais 

(VENKATRAMAN et al., 2008). Um grande número de sistemas aplicativos, muito 

diferentes entre si, heterogêneos, caracteriza esse setor da economia 

(SABOONIHA et al., 2012). É o Hospital Information System (HIS), usado pelos 

estabelecimentos de saúde, como um conjunto de sistemas de informação 

autônomos, cada qual com foco específico, registra o paciente, transferência, 

admissão, liberação e outras funções administrativas, médicas e financeiras 

(HASSELBRING, 1997). 

O resultado da implementação do HIS tem sido a criação de ambientes 

informatizados de saúde como ilhas de tecnologias junto com sistemas isolados e 

independentes que são difíceis de integrar (KITSIOU et al., 2006).  

Tais ilhas de informação representam desvantagem que afetam os 

estabelecimentos de saúde, já que cada um dos sistemas envolvidos armazena e 

gerencia seus próprios dados. O processo daí resultante, aliado à redundância nos 

dados, pode causar problemas com a integridade dos dados e, por conseguinte, 

reduzir a eficácia dos dados no processo de tomada de decisão e análise 

(MYKKÄNEN, 2007). Este fato também leva a aumento de custos causado por 

necessidades frequentes de manutenção (MYKKÄNEN et al., 2003). O modelo do 

GVcia – 26º Pesquisa Anual do Uso de TI, utilizado para realizar estudos 

semelhantes em empresas brasileiras, serviu de base para a coleta de custos nos 

hospitais privados (MEIRELLES, 2015). 

2.3 Uso das TIC 

Uso dinâmico das tecnologias em saúde indica a necessidade de modernização na 

atenção à saúde do paciente, segurança e redução de custos, além de seu uso 

estar associado com a melhoria na produtividade, melhoria de desempenho e 

otimização da expectativa de esforço, pelos levantamentos do atual estudo.  
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E porque as organizações e seus profissionais escolhem usar determinadas 

tecnologias? Essa é a pergunta chave ao se tratar do uso de TIC em hospitais 

privados: em geral, organizações de saúde e seus profissionais de diferentes 

formações adotam determinada TIC por acreditarem que serão úteis para melhorar 

a eficácia e a eficiência no desenvolvimento de determinada tarefa (VENKATESH 

et al., 2003; DENNIS et al., 2004). À medida que o volume e a velocidade das 

mudanças aumentam, surge a demanda por projetos voltados para a nuvem e 

necessidades móveis, e responsabilidades emergentes passam a pressionar 

correntes concorrentes de projetos que disputam os mesmos recursos, resultando 

em atrasos e oportunidades perdidas no negócio (GARTNER GROUP, 2015). 

2.4 A Saúde Digital (e-Saúde) 

A Organização Mundial da Saúde – OMS, em evento ocorrido em 2014, indicou 

soluções tecnológicas para melhoria de serviços de atenção à saúde, definiu 

programas em Saúde Digital (e-Saúde), e indicou um conjunto de ferramentas TIC 

que podem reduzir disparidades existentes na oferta de serviços de saúde, dando 

importante contribuição na busca da melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

prestados. O ponto de partida é um sistema de registro eletrônico de saúde (RES) 

que, aliado à evolução da tecnologia e de seu uso em hospitais públicos e privados, 

possibilita avanço para a integração de dados e informações de pacientes e 

tratamentos, bem como a colaboração profissional na atenção da saúde à 

sociedade. Os hospitais enfrentam algumas barreiras em seu direcionamento para 

o e-Saúde e o m-Saúde (saúde móvel) como: 

1) Custos da tecnologia da informação, das tecnologias médicas e o 

desempenho dos profissionais ao usá-las; 

2) Volumes de dados armazenados, que necessitam ser processados e na 

velocidade dos serviços de telecomunicações disponíveis (SAFRAN, 2013); 

3) Integração precária. A mitigação de tais barreiras, com a devida atenção 

gerencial, ocorre pela melhoria do desempenho organizacional e pela 

colaboração médica.  
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Alguns passos já estão sendo dados por importantes estabelecimentos de saúde 

no Brasil que abraçaram as TIC para reestruturar seus modelos de gestão e de 

atenção à saúde. Trata-se de um cenário que parte de investimentos em 

tecnologias, base para a troca de dados e informações entre instituições. Os 

estabelecimentos de saúde estão deixando de ser ilhas de informação para apoiar 

na melhoria da eficiência do setor de saúde como um todo (ANAHP, 2014), via 

integração. Outro ponto de grande importância que surge em atenção à saúde 

refere-se ao acesso a dados de pacientes, exigindo investimentos de peso pelos 

estabelecimentos de saúde, seja para atender às suas necessidades, seja para 

definir prioridades em sua gestão (SAFRAN, 2013). 

Levantamentos bibliográficos, análise de documentos e dados do setor de saúde 

se realizaram com base em estudo de caso múltiplo. Assim sendo, uma das 

questões que o estudo aborda, é se o uso, o custo e a integração das TIC 

disponíveis em hospitais da amostra permitem realizar diagnóstico e assistência 

remota a pacientes a custos adequados e alavancar o modelo de gestão e-Saúde 

com a transformação de serviços de saúde em serviços móveis de saúde e 

medicina personalizada. Tal mudança se viabilizará com esforços organizacionais 

adicionais e ações voltadas para a padronização de formato de dados e 

informações, com velocidade de transmissão compatível com o volume de dados 

transferidos e com dispositivos adequados na atenção à saúde. Não menos 

importantes são privacidade e segurança ao se passar a utilizar aplicativos em 

mídias sociais e dispositivos móveis. 

2.5 A Integração das TIC 

Nos últimos anos, os sistemas de informação nos hospitais ganharam relevância 

pela qualidade ou pela quantidade. Com o crescimento do volume de informações, 

torna-se necessário discernir quais são as informações relevantes e quais devem 

fazer parte do processo clínico (SAFRAN, 2013). Dessa maneira, os pesquisadores 

na área de saúde voltam sua atenção para a garantia de que apenas informações 

com qualidade sejam consultadas (PEIXOTO et al., 2010).  
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Um estabelecimento de saúde é constituído por grande número de aplicações, 

escritas em diferentes linguagens, adaptadas de maneira distinta para cada 

departamento, e é essencial a existência de comunicação concreta e eficaz entre 

tais aplicações para que não se perca informação nem se passe a informação 

distorcida (RIGOR et al., 2008).  

Por outro lado, o paciente pode escolher onde deseja ser atendido e, sem meios 

de integração, tal escolha leva à fragmentação da informação médica do paciente 

(BRAILER, 2005). O principal objetivo é garantir que a informação esteja integrada 

e acessível em qualquer momento, independentemente do local e que a mesma 

tenha qualidade e responda exatamente ao que foi solicitado. Para o Healthcare 

Information and Management Systems Society – HIMSS há três níveis de 

integração entre as TIC na saúde: 

1) O fundamental permite a troca de dados de um sistema de informação para 

outro sem que o sistema receptor tenha que interpretar o dado recebido; 

2) O nível estrutural assegura que os dados trocados entre sistemas de 

informação possam ser interpretados no nível de campos de dados; 

3) O semântico permite trocar informações e usar as informações trocadas. 

A integração das TIC em saúde representa a capacidade dos sistemas de 

informação de trocar, transformar e interpretar dados oriundos de diferentes 

sistemas e dispositivos e através das próprias fronteiras organizacionais na busca 

do avanço necessário para a efetiva entrega dos serviços de saúde para indivíduos 

e comunidades. A integração das TIC é também chamada de interoperabilidade, 

por entenderem que hospitais e demais estabelecimentos de saúde devem romper 

a barreira imposta pelas suas quatro paredes, trocar dados com entidades externas 

na atenção ao paciente, e fazer uso de modelos integrados de atenção à saúde. 

A integração das TIC no Brasil sempre foi considerada relevante por executivos de 

hospitais e pesquisadores do tema, ganhando atenção ao longo do tempo e 

atualmente faz parte da agenda executiva dos hospitais. Apesar da integração não 

se configurar ainda como um imperativo tecnológico, há tendência nos hospitais 
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estudados de compartilhar dados entre diferentes atores para manter o foco de 

atenção e segurança do paciente. O fator restritivo é o investimento nas TIC.  

Estudo realizado nos EUA, em diferentes momentos, com hospitais daquele país, 

indica que a discussão sobre integração das TIC na saúde se iniciou em 2004 com 

o conceito de registro eletrônico de saúde - Electronic Health Record (EHR). Em 

2011, hospitais norte-americanos passaram a incentivar adoção e uso do registro 

eletrônico de saúde em seus diferentes estágios de maturidade. O real avanço 

ocorreu a partir de 2012 quando hospitais americanos se empenharam para colocar 

em marcha a integração entre sistemas de saúde e dispositivos. Em agosto de 

2013, o Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) 

conduziu outra pesquisa no território norte-americano para avaliar o progresso das 

iniciativas de integração naqueles hospitais.  

2.6 Estudos do uso da TIC nos Bancos 

Existem alguns estudos do uso da TI dedicados a setores ou até ramos da 

economia no Brasil. Por exemplo TI no varejo, TI na indústria automobilística, TI e 

no governo, entre outros como o dedicado aos bancos. 

Com o passar do tempo e o crescimento do uso de SI – Sistemas de Informação, 

vamos observar mais pesquisas voltadas a estudos setoriais das TIC (HOPPEN; 

MEIRELLES, 2005 e FONSECA, 2011). 

Os estudos da Tecnologia Bancária se sobressaem devido ao estágio avançado do 

uso de TI nos bancos. Esses estudos podem trazem importantes ensinamentos 

para o setor de saúde, que ainda tem degraus a serem percorridos na escada dos 

estágios de informatização.  

Entre esses estudos vale destacar os realizados pelo GVcia em parceria com a 

FEBRABAN (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010), em particular a visão de 

futuro. 
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A adoção de determinadas TIC no Brasil tem relativo sucesso quando são impostas 

ou trazem recompensas reconhecidas, como é o caso da nota fiscal eletrônica 

(MORAES e MEIRELLES, 2016). 

A Estratégia funciona muito bem como uma mediadora da relação entre uso de 

Sistemas de Informação (SI) e o desempenho empresarial (YOSHIKUNI et al, 

2014). 

Nos Bancos a digitalização dos dados foi o primeiro passo para o “Banco Digital” 

que começamos a visualizar (FONSECA at al., 2011). 



44 

 

3 Metodologia 

Tendo como pano de fundo o objetivo geral de levantar o custo e o uso e a 

integração das TIC nos hospitais privados, esta seção apresenta a metodologia 

utilizada para obtê-los. A estruturação da metodologia para desenvolver este 

estudo partiu do pressuposto de que há uma relação entre as TIC atualmente em 

uso nos hospitais privados e a capacidade de atender pacientes de forma segura e 

a custos razoáveis. Assim, informações utilizadas em um hospital devem dar a 

certeza ao corpo clínico de que dados e informações à sua disposição para 

conduzir procedimentos médicos na atenção à saúde do paciente são confiáveis e 

seguros. A metodologia utilizada na pesquisa está apresentada na Figura 4. O 

modelo de pesquisa não é hermético. Está aberto para inclusão de outros 

elementos, como afirma OVERBY (2008, p. 288): “... pode haver fatores que 

influenciam processo em um domínio, mas não em outro”. 

 
Figura 4 – Organização da Pesquisa 

Fonte: elaboração própria 

Esforço de pesquisa focado 
na análise de estudos 
publicados e seus dados. 

Custo das Tecnologias

Custo do suporte

Custo, Uso e Integração 
das TIC em hospitais privados

Estratégia:

Estudo de Casos 

Múltiplos

Nota: Apesar   de não 
permitir  generalização, 
permite    comparação de 
resultados    entre  casos e 
os resultados 
encontrados  são 
considerados  mais 
robustos e convincentes, 
balizados pelos objetivos 
(YIN, 2010).

1 – Custo e uso levantados 
2 – Integração  analisada 

 

Metodologia

Revisão da 
Literatura 

Levantamento das TIC 
em Hospitais Privados 

   
Entrevistas com CIO’s
dos hospitais e “experts” 
e coleta de documentos 

Roteiro de entrevista 
padronizado e testado com 
CIO’s de hospitais 
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3.1 O Modelo Referencial de pesquisa 

Para permitir a comparação de resultados e o uso de modelos de pesquisa 

confiáveis, este estudo adaptou o Modelo de Pesquisa de Uso de TI utilizado pelo 

GVcia - Centro de Tecnologia da Informação Aplicada da FGV – EAESP e realizou 

uma complementação dos instrumentos de pesquisa para levantar dados 

específicos da integração das TIC em hospitais utilizando com referência uma 

pesquisa aplicada a hospitais norte-americanos, figura 5, (WHO, 2014). 

3.1.1 Modelo adotado com base no modelo do GVcia 

O modelo referencial de pesquisa, derivado do modelo completo adotado pelo 

GVcia em suas pesquisas está apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Modelo Referencial de Pesquisa 

O modelo referencial utilizado para a pesquisa em hospitais privados associados à 

ANAHP baseou-se no mesmo modelo desenvolvido pelo GVcia (MEIRELLES, 

2015).  

O documento de coleta apresenta-se no apêndice A, tendo sido adaptado para 

coleta de dados específicos para hospitais (MEIRELLES; BRUGNOLO, 2015a). O 

modelo foi apresentado a três CIO de hospitais, que o aprovaram.  
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O modelo se compõe de sete dimensões: 

1) Dados da empresa: inclui dados da empresa, número total de funcionários, 

funcionários da TI e gastos com TIC; 

2) A Tecnologia de Informação na Empresa: inclui perfil de usuários, 

equipamentos, dispositivos, nível hierárquico da área na empresa, 

comprometimento da Alta administração, uso de sistemas, grau de 

integração e perfil do uso de microcomputadores na empresa; 

3) Questões atuais: inclui o uso da Internet e a Intranet, negócios na era digital, 

perfil corporativo nas redes sociais, terceirização, assessoria externa, uso 

de terceiros para projetos de TI; 

4) Software utilizado pela empresa: envolve softwares no usuário final (cliente), 

softwares corporativos (no servidor), com coleta de nome, fabricante e 

implementador para todos eles; 

5) Complementação de Dados para Hospitais: envolve o a utilização interna de 

profissionais para a área de TI e o volume de dados armazenados; 

6) A tecnologia de informação nos hospitais – envolve sistema HIS dos 

hospitais de apoio ao e-Saúde; 

7) Integração e interoperabilidade em hospitais: é um questionário com 61 

perguntas que foram respondidas pelos CIO dos hospitais tratando de 

integração e interoperabilidade. 

3.1.2 Modelo Referencial da pesquisa de integração 

O modelo referencial da pesquisa de integração foi derivado do modelo da 

Pesquisa de Integração das TIC da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2012, 

2013; HIMSS, 2015) apresentado na Figura 6 e no Apêndice A. 

O modelo referencial de pesquisa representa o “framework” de integração que 

serviu de base para complementação do questionário que trata da integração das 

TIC em hospitais privados.  
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O modelo foi apresentado a três gerentes de TI de hospitais, que o aprovaram em 

suas três dimensões: estrutura organizacional da TI, regras de padronização e 

tecnologia (MEIRELLES; BRUGNOLO, 2015b). Houve unanimidade entre os 

executivos de que integração é tema relevante para os hospitais privados e que 

pode ser implantada. 

 
Figura 6 – Modelo da pesquisa de integração das TIC, adaptado de WHO, 2013 
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3.2 Estratégia de Pesquisa 

O presente estudo de uso, custo e integração das TIC em hospitais privados 

envolveu três fases: 

1) Formulação, na qual se definiu a substância e o processo de pesquisa nos 

hospitais privados;  

2) Execução, no qual o pesquisador reuniu ativamente informações das fontes 

apropriadas que foram analisadas para detecção de erros, codificadas e 

armazenadas de modo a permitir que fossem analisadas de forma rápida e 

conveniente;  

3) Análise, em que os dados são analisados e os resultados são examinados 

para oferecer respostas ao objetivo da pesquisa (HAIR, JR, et al., 2007). 

A estratégia adotada para o levantamento do custo e uso das TIC em hospitais 

privados foi o estudo de caso, pois é: 

1) “Técnica típica utilizada em pesquisas exploratórias, podendo fornecer 

dados quantitativos e qualitativos que são muito flexíveis, já que há poucas 

limitações quanto à natureza das atividades empregadas ou do tipo de dados 

compilados” (COLLIS; HUSSEY, 2005); 

2) E pode ser utilizado para auxiliar no desenvolvimento de um estudo 

descritivo (YIN, 2010). 

Especificamente, essa pesquisa se pautou em um estudo de casos múltiplos, que, 

apesar de não permitir generalização, permite a comparação de resultados entre 

os casos, e os resultados encontrados são considerados mais robustos e 

convincentes (YIN, 2010), balizados por seu objetivo.  

A adaptação do documento de Pesquisa Anual de Uso de TI (MEIRELLES, 2015) 

e sua aplicação em hospitais privados brasileiros foi crucial para se atingir o objetivo 

do estudo. 
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Os dados coletados compuseram a base de pesquisa com dados de 2013/14. A 

coleta de dados ocorreu durante ao ano de 2014/15 e teve uma revisão detalhada 

dos dados, em meados do ano, quando uma base de dados estabilizou após 

diversos reforços para completar e elucidar as respostas. O questionário da 

pesquisa foi complementado com campos específicos para o setor de saúde, 

obtidos através de entrevistas. O questionário revisado está presente no Apêndice 

A. 

3.2.1 Coleta de dados 

Os hospitais privados da amostra foram selecionados por serem associados à 

ANAHP – Associação Nacional de Hospitais Privados, que patrocinou a coleta. A 

ANAHP foi criada em 2001 e tem a vocação do debate construtivo, com 

fundamentação técnica e interesses voltados para a melhoria da qualidade da 

assistência médico-hospitalar brasileira. Parceira importante da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) pela capacidade de aprofundar as discussões sobre 

regulamentação e de estabelecer padrões de qualidade para as redes 

assistenciais, principalmente durante o longo processo de contratos entre as 

operadoras e sua rede hospitalar. Atualmente, a Associação ocupa função 

estratégica no desdobramento de temas fundamentais à sustentabilidade do 

sistema de saúde.  

Representante de hospitais reconhecidos pela certificação de qualidade e 

segurança no atendimento hospitalar, além de promover ações que transcendem 

os interesses dos hospitais membros, a associação está preparada para fortalecer 

o relacionamento setorial e contribuir para a reflexão do papel da saúde privada no 

país (ANAHP – Institucional, 2014). O acesso aos dados foi assegurado por 

autorização formal do Conselho Administrativo da ANAHP para a realização do 

estudo. Não há, até o momento, autorização formal para divulgar o nome dos 

hospitais respondentes.  
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O estudo referente às TIC em hospitais privados se propôs a coletar dados dos 

últimos cinco anos, ancorados em dezembro de 2013. Em dezembro de 2013 havia 

30 hospitais privados associados, em julho de 2014 o número havia subido para 50 

hospitais privados associados e a coleta de dados envolveu 24 hospitais, ou 80% 

do número total de hospitais privados associados em dezembro de 2013.  

O estudo utilizou-se de uma adaptação do formulário de coleta do GVcia - Pesquisa 

Anual de Uso de TI, 26ª edição, 2015, como descrita no modelo referencial da 

pesquisa, figuras 5 e 6. 

Esse documento é utilizado para a coleta de dados em organizações de diversos 

setores da economia nacional. Do modelo referencial surgiram as adaptações 

necessárias ao documento de coleta, complementado com dados do setor de 

saúde de acordo com os construtos apresentados no modelo referencial da 

pesquisa, bem como com questões sobre integração e interoperabilidade.  

A abordagem de coleta de dados foi feita pelo método de survey, por ser o estudo 

de natureza causal (HAIR, JR et al., 2007).  

Por outro lado, a tecnologia de informação está revolucionando a coleta de grandes 

quantidades de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, que agora podem ser 

obtidos e integrados a bancos de dados de modo relativamente rápido e com custo 

muito baixo se comparados com métodos tradicionais e foi utilizada no presente 

estudo. 

O questionário foi enviado pela Internet, com captação eletrônica de dados em cada 

hospital e seguidos por conversas ou discussões pela Internet ou pela Intranet 

(HAIR, JR at al., 2007). O presente estudo envolveu o responsável pela TI do 

hospital – diretor, gerente, supervisor, outro cargo – que recebeu comunicação 

formal da ANAHP quanto a pesquisa que seria desenvolvida, com explicações 

quanto ao preenchimento do documento de coleta, adaptado aos hospitais.  

O início da coleta de dados deu-se com a apresentação do documento de coleta 

para a Diretoria da ANAHP. Em seguida, o documento de coleta foi enviado, por e-
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mail, a todos os hospitais associados aos cuidados dos responsáveis pela área de 

TI com o seguinte acordo explícito: 

1) A natureza da pesquisa; 

2) Data de devolução do documento de cada hospital com os campos 

preenchidos, por e-mail; 

3) Montagem inicial da base de dados de coleta; 

4) Conversa telefônica para sanar dúvidas ou confirmar dados; 

5) Devolução do documento de coleta para confirmação dos dados enviados, 

para que o hospital pudesse revisar ou elucidar o dado enviado; 

6) Necessidade de contatos adicionais com os gestores entrevistados. 

3.2.2 Entrevistas 

O roteiro das entrevistas baseou-se no modelo apresentado nas Figuras 5 e 6 e foi 

avaliada por três hospitais participantes da pesquisa. O documento final, adaptado, 

foi aplicado a todos os hospitais participantes após a validação inicial. O 

instrumento aplicado na pesquisa foi o questionário (Apêndice A), formado por 

perguntas associadas a uso e custo das TIC no hospital e integração das TIC, foco 

do presente estudo. As entrevistas ocorreram entre agosto e dezembro de 2014, 

conduzidas da Cidade de São Paulo para outras cidades ou envolvendo os 

hospitais privados sediados em diversos estados brasileiros (via Skype).  

Houve entrevistas presenciais para aqueles hospitais cujos executivos pudessem 

realizar as entrevistas nesse formato. Todas foram conduzidas e documentadas em 

Português. O tempo médio estimado de cada entrevista foi de 45 minutos, e podia 

se estender de acordo com o interesse e disponibilidade do entrevistado. O tempo 

de gravação de cada entrevista não incluiu o tempo de apresentações. 



52 

 

3.2.3 Técnicas de análise de dados 

Os dados da pesquisa coletados foram examinados quanto à sua validade. Os 

dados do documento de coleta foram inspecionados para verificação de sua 

integridade e coerência. A edição também envolveu verificar se os respondentes 

compreenderam as questões (HAIR, JR at al., 2007).  

As entrevistas com os responsáveis pela TI dos hospitais privados ajudaram a fazer 

a verificação de manipulação em algumas questões. A edição não resultou na 

eliminação de documentos de coleta do banco de dados da pesquisa (HAIR, JR at 

al., 2007). Os documentos de coleta com dados faltantes, com impacto sobre a 

validade das descobertas, foram identificados e o problema resolvido. O uso de 

tabelas e gráficos ajuda a compreender mais facilmente os dados coletados, além 

de comunicar de modo mais eficiente assuntos complexos (HAIR, JR at al., 2007) 

e foram utilizados nesta pesquisa. 
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4 Análise dos resultados 

4.1 Custos e Uso das TIC 

Vinte e quatro (24) hospitais privados associados à ANAHP dos trinta (30) hospitais 

possíveis tiveram respostas válidas, e constam da base de dados estabilizada. A 

amostra coletada e estudada é equilibrada e representativa dos hospitais privados, 

pois 80% desses hospitais foram representados na amostra, bem como 54,2% dos 

leitos disponíveis naqueles hospitais. A base de dados foi considerada estável ao 

final de 2014, e a análise de dados para extração de resultados ocorreu no primeiro 

semestre de 2015. 

 
Quadro 6 – Principais índices e indicadores dos hospitais privados em 
comparação com resultados da 26ª Pesquisa GVcia, 2015 

O Quadro anterior resume os principais índices e indicadores obtidos no estudo 

com hospitais privados e estão apresentados na coluna Hospitais Privados 

2014/2015. O Quadro 6 apresenta, em suas colunas iniciais, os resultados da 26ª 

Pesquisa Anual, 2015 do GVcia, para as devidas comparações. 
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A quantidade e a qualidade das informações obtidas na pesquisa permitem 

inúmeras análises, que podem ser aprofundadas e, principalmente, a quantificação 

de índices e indicadores para monitorar, comparar e planejar o custo da TI nos 

hospitais privados, assim como o seu uso. Há mais de 100 variáveis quantitativas 

descritas na pesquisa e podem ser elaboradas inúmeras estatísticas qualitativas, 

que permitem definir estatísticas básicas completas.  

4.2 Custo Anual da TIC por Leito nos Hospitais 

Dos 506.000 leitos disponíveis no país, 21.200 são leitos de hospitais privados 

associados à ANAHP, à época da pesquisa. 

O custo anual da TI por leito hospital (CAPL – Custo Anual por Leito) permaneceu 

estável em torno de US$ 39.000 entre 2010 e 2014 e caiu para US$ 36.000 em 

2015 valor equivalente a R$ 120.000 de dezembro de 2015. O CAPL representa 

um novo indicador, caracterizando-se como uma importante contribuição do estudo 

e um avanço para o setor de saúde. É a primeira vez que um estudo determina qual 

é o custo da TIC por leito em hospitais privados e pesquisadores agora têm base 

para futuras pesquisas (MEIRELLES, 2016). 

Os hospitais faturam, em média, US$ 66.000 por funcionário, usam 7,5 funcionários 

técnicos e administrativos por leito e os profissionais da TI representam 1,6 %, em 

média, de todos os profissionais dos hospitais privados. O custo anual por teclado 

é de US$ 4.600,00 e o custo anual por usuário é de US$ 2.400,00, bem abaixo da 

média das empresas (Quadro 1). Há 1,7 usuários por teclado e 1,1 funcionários por 

teclado nos hospitais privados, que têm base instalada de 39.000 computadores 

para seus usuários.  

Cabe salientar que entre 2014 – 2017, a 26ª Pesquisa do GVcia apresentou os 

estudos feitos no mercado brasileiro de computadores – total do mercado de 

empresas e doméstico – com uma base ativa de 200 milhões de equipamentos. A 

venda anual, nesse mesmo período, foi de 25.000.000 de equipamentos, e concluiu 
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que, pela 1ª vez em 30 anos, caiu a venda anual de computadores, queda de 10% 

em 2014 para 20.400.000. Para 2015, o GVcia estimou 22 milhões, com 

crescimento de 8%, mais da metade como tablets. A Internet é realidade nos 

hospitais privados da amostra e 99% deles está conectado em rede, seguindo os 

números levantados pelo GVcia em sua última pesquisa. Essa pesquisa informa 

que há 306 milhões de dispositivos conectáveis a Internet no Brasil (152 milhões 

de computadores e 154 milhões de smartphones). Os hospitais privados seguem 

tal tendência. 

4.3 Gastos e Investimentos em TI nos Hospitais 

Em 2015, os gastos e investimentos com TI pelos hospitais privados representaram 

3,8% do faturamento anual; para a saúde como um todo esse valor atingiu 6,0% do 

faturamento anual e os resultados preliminares da 27ª Pesquisa Anual da GVcia 

indicou que, para médias e grandes empresas brasileiras, o percentual é de 7,6%  

 
Gráfico 1 – Gastos e Investimentos em TI: Média, Saúde e ANAHP 

Fonte: Pesquisa GVcia – Resultados preliminares, 2016 
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A tendência é de crescimento dos percentuais de gastos e investimentos com TI, 

desde 1990, início da Pesquisa do GVcia, e demonstrado no Gráfico 1 após 2005. 

Tal tendência de crescimento deve continuar nos próximos anos para médias e 

grandes empresas. Nas empresas de capital aberto, durante a última década, para 

cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 

7% (LONGO; MEIRELLES, 2015 e MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2008).  

Para hospitais privados esses percentuais deverão ser constantemente calculados 

para a composição de uma base mais robusta de dados de pesquisa. O Gráfico 1 

retrata tais percentuais e suas tendências. 

4.4 Equipamentos e Sistemas 

Máquinas capazes de executar variados tipos de tratamento automático de 

informações, possui inúmeros atributos: armazenamento de dados, processamento 

de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento de imagens 

gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. No passado, o termo já foi 

aplicado a pessoas responsáveis por algum cálculo. Em geral, entende-se por 

computador um sistema físico que realiza algum tipo de computação. Existe ainda 

o conceito do rigor matemático nos cálculos da computação.  

Equipamentos de processamento são fatores críticos de sucesso para a 

modernização em qualquer empresa e foram selecionados para atender às 

necessidades de dados e informações hospitalares, rodar um aplicativo tecnológico 

específico da área médica ou da área administrativa e permitir conexão com outras 

TIC da área ou pela Internet, permitindo compartilhamento de dados. 

4.4.1 Computadores nos hospitais privados 

Os respondentes da pesquisa indicaram os principais fabricantes de equipamentos 

em seus hospitais. 
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O Gráfico 2 resume os achados da pesquisa, os equipamentos mais utilizados 

pelos hospitais estudados são HP com 47%, seguidos por Oracle com 19%, IBM 

com 14% e Dell com participação de 10%. 

 
Gráfico 2 – Principais fornecedores de equipamentos em hospitais 

4.4.2 Sistema Integrado de Gestão (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) é sistema de informação que integra dados e 

processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser 

funcional (finanças, RH, outros) ou sistêmica (processamento de transações, 

sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão). O ERP é uma 

plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de 

uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de informações dos 

negócios. Os principais aplicativos integrados de gestão em uso nos hospitais 

privados são o MV com 29%, que ocupa a liderança, seguido do TASY com 25%. 

Ambos são considerados ERP típico ou até dedicados ao setor de saúde.  

No item 4.3.9. Sistemas de Informação Hospitalar, temos um cenário de 

participação semelhante para esses dois sistemas dedicados. 
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Outro fator importante do presente estudo quanto ao uso do ERP é que os 

aplicativos mais comercializados no mercado mundial – SAP e Oracle - ainda têm 

um bom caminho a trilhar em hospitais, embora alguns dos maiores hospitais 

privados já tenham optado por sua instalação e uso. O Gráfico 3 apresenta os 

achados. 

 
Gráfico 3 – Softwares de Gestão (ERP) nos hospitais privados 

4.4.3 Banco de dados e linguagem de programação 

Banco de dados é o conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre 

pessoas, lugares, dados, objetos ou coisas, formamdo assim coleções organizadas 

de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido (informação) e dar mais 

eficiência durante uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para as 

empresas e há duas décadas se tornaram uma das principais TIC empresariais. 

Normalmente existem por vários anos sem alterações em sua estrutura. São 

operados pelos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD), surgidos 

na década de 70, já que antes os aplicativos usavam sistemas de arquivos do 

sistema operacional para armazenanamento. Na década de 1980, a tecnologia de 

SGBD relacional passou a dominar o mercado, e atualmente é praticamente única. 
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Outro tipo notável é o SGBD Orientado a Objetos, para quando sua estrutura ou as 

aplicativos que o utilizam mudam constantemente. O principal uso do banco de 

dados é controle de operações organizacionais, técnicas ou administrativas e de 

gerenciamento de informações de estudos (como geoprocessamento), e com a 

tecnologia médica em hospitais, seja para flexibilizar desenvolvimento, seja para 

ajudar a adaptar aplicativos para atender às necessidades. 

 
Gráfico 4 – Bancos de Dados 

 
Gráfico 5 – Linguagens de Programação 
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Já as linguagens de programação, por seu lado, são métodos padronizados para 

comunicar instruções para um computador. É conjunto de regras sintáticas e 

semânticas usadas para definir um programa de computador, permite que um 

programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai 

atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem 

ser tomadas sob várias circunstâncias. Linguagens de programação podem ser 

usadas para expressar algoritmos com precisão. 

O banco de dados Oracle (67%) e a linguagem Delphi (47%) são líderes em uso 

nos hospitais. Os Gráficos 4 e 5 abaixo apresentam os resultados da pesquisa, que 

são compatíveis com a Pesquisa GVcia que cobre empresas de todos os setores, 

4.4.4 Planilhas Eletrônicas 

São tipo de programa de computador que usa tabelas para realização de cálculos 

ou apresentação de dados, sendo formada por linhas e colunas. A 26a Pesquisa do 

GVcia concluiu que 92% das médias e grandes empresas usam Excel, seguidas de 

xOffice (6%) e outras planilhas (2%). 

 
Gráfico 6 – Planilhas eletrônicas nos hospitais privados 
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O presente estudo levantou que as planilhas eletrônicas têm papel de destaque na 

administração dos hospitais, seguindo o indicador da média e grande empresa 

brasileira. Por ser utilizado para desenvolver trabalhos não estruturados e 

semiestruturados, o Excel é o maior destaque de todas, com 91% de presença nos 

hospitais da amostra.  

O Gráfico 6 resume o achado da pesquisa. A Microsoft continua dominando a 

estação de trabalho com Windows, Office e Explorer em 100% das estações 

analisadas. 

4.4.5 Funcionários técnicos ou administrativos na TI 

É importante a estrutura administrativa nos departamentos de TI dos hospitais, que 

pode representar, ao longo do tempo, desenvolvimento de projetos de 

produtividade administrativa para melhorar eficácia e eficiência. O Gráfico 7 

apresenta tal relação. 

 
Gráfico 7 – Funcionários técnicos ou administrativos na TI dos hospitais 
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4.4.6 Relação comparativa de funcionários de TI em 

hospitais 

 
Gráfico 8 – Relação comparativa funcionários da TI e estudo do GVcia 

A 26ª Pesquisa do GVcia revela que as empresas médias e grandes, em seu estudo 

global, apresentam, percentualmente, em seus quadros de funcionários, 7,7% de 

funcionários ligados à TI. Esse percentual, nos hospitais da amostra, atinge a 1,6% 

do total de funcionários. O Gráfico 8 retrata a situação comentada. 

4.4.7 Relação usuário por teclado 

A queda na relação usuário teclado pode significar que há investimentos 

hospitalares incentivando, com maior intensidade, o uso das TIC pelos usuários. 

Nos hospitais da amostra, em 2013, essa relação atingiu o percentual de 2,55 

usuários por teclado, como apresenta o Gráfico 9.  

Segundo a 26ª Pesquisa de Uso da TI – GVcia, a média de usuários ativos nas 

empresas vem sofrendo queda: 12% nos últimos 25 anos da pesquisa, queda de 

4% nos últimos 5 anos e atingiu o patamar de 3% em 2014. 
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Gráfico 9 – Relação usuário / teclado nos hospitais da amostra 

4.4.8 Teclados em uso 

De acordo com a 26ª Pesquisa de Uso de TI, de 2015, a evolução anual de teclados 

em uso nas empresas (média) variou de 17% para 6% e atualmente está em 5%.  

A evolução nos hospitais privados amostrados foi de queda entre 2010 e 2012, com 

valores muito próximos aos da Pesquisa GVcia com também 6% em 2012 e um 

grande aumento para 8,1% em 2013.  

O Gráfico 10 apresenta os percentuais correspondentes aos hospitais que são 

semelhantes aos encontrados na pesquisa GVcia. 
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Gráfico 10 – Teclados em Uso 

4.4.9 Sistema de Informação Hospitalar (HIS) 

O termo Hospital Information System (HIS) faz referência a uma federação de 

sistemas de informação autônomos, focados em atividades como registro de 

pacientes, transferência, admissão, liberação de pacientes, e outras funções 

administrativas, médicas e financeiras (HASSELBRING, 1997). Um dos requisitos 

fundamentais para dar continuidade aos cuidados com pacientes é o 

compartilhamento de informações médicas de vários desses aplicativos.  
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O desenvolvimento, com sucesso de um Sistema de Informação Hospitalar (HIS) 

depende da prontidão quanto à necessidade de tratar com a integração das 

informações internas ao hospital e entre hospitais. Isso significa que o foco pode 

estar mudando de processos isolados em hospitais individuais para processos 

voltados aos pacientes através das fronteiras institucionais.  

O Gráfico 11 apresenta os aplicativos que compõem o Sistema de informação 

Hospitalar (HIS). 

 
Gráfico 11 – Sistema de Informação Hospitalar (HIS) 

4.4.10  Prescrição Eletrônica  

As prescrições eletrônicas são aquelas nas quais se utiliza o sistema mecanizado 

para digitação, seguindo um modelo de disposição de dados. Pode-se, também, 

utilizar um transcritor para realizar a digitação dos dados copiados da prescrição 

redigida manualmente. Esse tipo de prescrição oferece maior segurança, já que 

elimina dificuldades na leitura e no entendimento, ocasionadas pela letra ilegível, 

possibilitando que o erro seja corrigido no momento da digitação, sem que, para 

isso, haja rasuras ou rabiscos que dificultem ainda mais o entendimento das 

informações.  
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Assim, as prescrições eletrônicas devem reduzir, significativamente, a frequência 

de erros na medicação.  

O Gráfico 12 resume os aplicativos levantados como suporte à prescrição eletrônica 

nos hospitais da amostra. 

 
Gráfico 12 – Sistema de Prescrição Eletrônica 

4.4.11  Prontuário Eletrônico 

O Institute of Medicine (IOM, 1997), define que o prontuário eletrônico do paciente 

é “um registro eletrônico que reside em um sistema especificamente projetado para 

apoiar os usuários fornecendo acesso a um completo conjunto de dados corretos, 

alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de 

conhecimento médico”. O Computer-based Patient Record Institute define o 

prontuário eletrônico ressaltando que “um registro computadorizado de paciente é 

informação mantida eletronicamente sobre o estado de saúde e os cuidados que 

um indivíduo recebeu durante toda sua vida”. Segundo Tang e McDonald, o registro 

eletrônico do paciente “é um repositório de informação mantido de forma eletrônica 

sobre o estado de saúde e de cuidados de saúde de um indivíduo, durante toda 

sua vida, armazenado de modo a servir a múltiplos usuários legítimos”. 
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O prontuário eletrônico é um meio físico, um repositório onde todas as informações 

de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um indivíduo estão 

armazenadas, e muitos benefícios podem ser obtidos deste formato de 

armazenamento. Dentre eles, podem ser destacados: acesso rápido aos problemas 

de saúde e intervenções atuais; acesso a conhecimento científico atualizado com 

conseqüente melhoria do processo de tomada de decisão; melhoria de efetividade 

do cuidado, o que por certo contribuiria para obtenção de melhores resultados dos 

tratamentos realizados e atendimento aos pacientes; possível redução de custos, 

com otimização dos recursos.  

O Prontuário Eletrônico ainda está longe do consultório médico (HENRIGUE; 

MEIRELLES; CUNHA, 2016). 

Os principais sistemas de Prontuário Eletrônico encontrados nos hospitais da 

amostra, segundo os respondentes, estão apresentados no Gráfico 13, que mais 

uma vez mostra a lideranção da TASY com 47% seguido da MV com 35%, ouseja 

ambos detêm 82% do mercado de hospitais privados.. 

 
Gráfico 13 – Sistema de Prontuário Eletrônico 
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4.4.12  Sistema de Informações de Laboratório de 

Análise Clínicas (LIS) 

O Sistema de Soluções para Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas ou 

Laboratory Information Management System (LIS) administra as funções de um 

laboratório de análises clínicas. É importante evolução pela alteração provocada 

em métodos seculares de cuidar da rotina de laboratórios. Surgidos na década de 

80 tornaram-se solução para a gestão das necessidades de ambientes de análises 

clínicas, desde um simples laboratório ao mais complexo e completo Laboratórios 

de Análises Clínicas.  

Sua criação, evolução simultânea com a ciência da computação e sua 

experimentação por laboratórios baseia-se em simplicidade e segurança, 

alcançada através da especificidade e personalização. Os principais módulos que 

compõem um LIS são: coleta de amostras ou postos de coleta; resultados de 

exames; realização exames via Web; funções de administração do laboratório.  

 
Gráfico 14 – Sistema de Laboratório de Análises Clínicas (LIS) 
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Os principais aplicativos de Laboratórios de Análises Clínicas levantados o estudo 

com hospitais privados, segundo os respondentes, apresentam-se no Gráfico 14, 

acima, que mostra a grande predominância de Sistemas Proprietários de 

Laboratórios de Análises Clínicas, com 33% de terceiros. 

4.4.13  Picture Archiving and Communication System 

(PACS) 

PACS (Picture Archiving and Communication System - Sistema de Comunicação e 

Arquivamento de Imagens) é uma tecnologia da área médica que oferece 

armazenamento econômico e acesso conveniente a imagens de várias 

modalidades (tipos de máquinas de origem). O PACS é um sofisticado conjunto de 

computadores, periféricos e aplicativos que podem ser conectados a todas as 

modalidades de dados digitais como medicina nuclear, ultrassom, tomografia e 

outros. A arquitetura é a implementação física da funcionalidade necessária, ou que 

se vê a partir do exterior. 

 
Gráfico 15 – Sistema HIS – PACS 
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Existem diferentes visualizações, dependendo do utilizador. Um radiologista 

normalmente vê uma estação de visualização, um tecnólogo uma estação de 

trabalho de controle de qualidade, enquanto um administrador de PACS pode 

passar a maior parte de seu tempo em uma sala de computadores com clima 

controlado. A visualização composta é bastante diferente de acordo com o 

fabricante.  

O PACS complementa o HIS (Hospital Information Systems) e o RIS (Radiology 

Information System) é crítico para o processo de radiologia em hospitais.  

O Gráfico 15 apresenta os principais aplicativos do sistema PACS, segundo os 

respondentes da pesquisa, nos hospitais da amostra. 

Note-se que nenhum sistema predomina. Os quatro primeiros detêm 55% e 

praticamente dividem essa fatia. Já os demais cinco fabricantyes têm 6% cada um, 

refletindo um segmento com muita comcorrência. 

4.4.14  Radiology Information System (RIS) 

Um sistema Radiology Information System (RIS) é uma base de dados usada pelo 

departamento de radiologia para armazenar, manipular, e distribuir dados 

radiológicos de um paciente e demais imagens. O Sistema faz o acompanhamento 

do paciente e tem sua programação, com relatórios de resultados e capacidade de 

acompanhamento de imagens.  

O RIS complementa o HIS (Hospital Information Systems) e é crítico para o 

processo de radiologia em hospitais. Um RIS normalmente suporta as seguintes 

funcionalidades: 

o Registro do Paciente e Programação 

o Gerenciamento da Lista de Pacientes 

o Interface com modalidade via Work list. 

o Gerenciamento do fluxo de processos do Departamento de Radiologia 
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o Solicitação de scanning de documentos 

o Entrada de Resultados 

o Reportes e impressão 

o Envio de resultados dos relatórios clínicos por e-mail 

o Acompanhamento do Paciente 

o Documentos Interativos 

o Criação de arquivos técnicos 

o Gerenciamento de Materiais. 

Os respondentes do estudo nos hospitais privados, ao tratarem de Sistema HIS – 

RIS, indicaram que os aplicativos presentes nas instituições estão apresentados no 

Gráfico 16. Neles se repete a grande concorrência da categoria anterior, quatro 

fabricantes com 51% e seis com 7% de participação cada um. 

 
Gráfico 16 – Sistema RIS - Radiology Information System 

4.4.15  Gestão de Leitos 

O gerenciamento de leitos tornou-se questão central dos estabelecimentos de 

saúde. Segundo dados da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP, 

2014), hospitais com menos de 120 leitos dificilmente conseguem níveis 
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satisfatórios de escala e produtividade. Entretanto, os hospitais brasileiros têm em 

média, cada um, 71 leitos. Para dar uma ideia da insuficiência, há 6.293 hospitais 

no Brasil (2.192 públicos e 4.101 privados), que somam 506.000 leitos. Já nos 

Estados Unidos, o número de hospitais é menor, 5.714. Em compensação, a 

quantidade de leitos é mais que o dobro, chegando a 924.333. 

 
Gráfico 17 – Sistema de Gestão de leitos 

Atualmente, o Brasil tem 2,3 leitos por mil habitantes – taxa inferior à do padrão 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 3 a 5 leitos por 

mil. Entre os principais agravantes do quadro atual está o fechamento de 286 

hospitais particulares nos últimos cinco anos. A análise da ANAHP aponta para 

duas perspectivas: se o crescimento do número de clientes dos planos de saúde 

for de 2,1% ao ano, serão necessários pelo menos 13,7 mil novos leitos até 2016, 

com investimentos estimados de R$ 4,3 bilhões. Ou, considerando-se a média de 

crescimento do setor nos últimos cinco anos, que foi de 4,1%, a necessidade de 

novos leitos sobe para 23,2 mil, com investimento de R$ 7,3 bilhões. 

Os respondentes da pesquisa em hospitais privados afirmam que os principais 

aplicativos estão representados no Gráfico 17, que mostra os dois ERP dedicados 

à saúde com 76% do mercado, TASY e MV. 
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4.4.16  Digitalização de Prontuários 

Digitalização é o processo pelo qual uma imagem ou sinal analógico é transformado 

em código digital. Isso se dá através de um equipamento e software digitalizador 

de imagens ou scanner, em um sistema de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED), conhecido como GED ou bancos de imagens ou áudio. 

A digitalização também compreende a conversão para o código digital de sinais de 

áudio e imagens em movimento (vídeos), originalmente em outros formatos como 

as gravações em discos fonográficos em vinil (sulcos) e em sinal eletromagnético 

analógico gravados em fios, fitas e discos magnéticos.  

 
Gráfico 18 – Sistema de Digitalização de Prontuários 

A digitalização é também feita em radiografias e a tendência mercadológica é 

crescer o número de documentos digitalizados, empresas especializadas no 

processo de digitalização seguem normas como ISO e IEEE. Para esse tipo de 

função, o Gráfico 18, levantado junto aos respondentes dos hospitais da amostra, 

apresenta os principais softwares aplicativos de digitalização de prontuários em 

suas dependências. 
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Nessa categoria, temos uma situação rara de se encontrar no mercado de software, 

são seis fabricantes dividindo o mercado com cerca de 15% cada um. 

4.5 Integração - Interoperabilidade 

Os resultados comparativos entre a pesquisa norte-americana e a pesquisa 

realizada nos hospitais privados brasileiros, associados à ANAHP, estão 

apresentados nesta seção. A pesquisa norte-americana contou com 232 hospitais 

respondentes, foi realizada em agosto de 2013, com resultados divulgados em 

2014 e pesquisou hospitais em áreas urbanas e rurais nos Estados Unidos. A 

pesquisa brasileira estudou 24 hospitais privados localizados nas principais cidades 

brasileiras, foi realizada em 2013, com resultados divulgados em 2015. As duas 

pesquisas avaliaram o progresso das iniciativas de integração, principais 

direcionadores seguidos, desafios e oportunidades com a integração das TIC em 

hospitais. Os resultados das duas pesquisas puderam ser comparados. 

4.5.1 Respondentes e o número de leitos hospitalares 

O número de leitos hospitalares é indicador importante, representa o tamanho do 

hospital estudado, pode indicar multiplicidade das TIC existentes no hospital e 

necessidades de investimentos e de integração. O Gráfico 19 apresenta o 

percentual de respondentes por número de leito hospitalar para EUA e no 20 para 

o Brasil.  

Dos 232 respondentes norte-americanos, 51% disseram trabalhar em hospitais 

com mais de 1.000 leitos, 18% do total trabalham em hospitais que possuem entre 

500 – 599 leitos e 11% do total trabalham em hospitais que possuem entre 600 – 

699 leitos. No Brasil, dos 24 respondentes, 30% disseram trabalhar em hospitais 

com 300 – 399 leitos, 21% disseram trabalhar em hospitais com 100 - 199 leitos, 

17% disseram trabalhar em hospitais com 200 – 299, 12% disseram trabalhar em 
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hospitais com 400 – 499 leitos, 8% respondeu trabalhar em hospitais com 700 – 

799 leitos e 8% respondeu trabalhar em hospitais com mais de 1.000 leitos. 

  
Gráfico 19 – Respondentes por número de leitos hospitalares, USA 

 
Gráfico 20 – Respondentes por número de leitos hospitalares, Brasil 
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4.5.2 Respondentes por nível hierárquico no hospital 

 
Gráfico 21 – Respondentes por nível hierárquico no hospital, USA 

Quanto mais alta a hierarquia da TI na estrutura organizacional de uma empresa, 

mais estratégico é o papel que a TI desempenha nos negócios. 28% dos 

respondentes norte-americanos responderam que participam da Alta 

Administração dos hospitais pesquisados (Presidente, Vice-presidente) e 48% dos 

respondentes são Diretores indicando robustez quanto ao fornecimento de dados 

para a pesquisa sobre integração. No Brasil, 17% serem Diretores desses hospitais 

e 58% dos respondentes se apresentaram como Gerentes de TI. O Gráfico 21 e 22 

apresentam os detalhes. 
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Gráfico 22 – Respondentes por nível hierárquico no hospital, Brasil 

4.5.3 Integração das TIC nos hospitais 

A integração das TIC é fator crítico de sucesso em hospitais por observar 

perspectivas funcionais, técnicas e do setor na determinação das necessidades de 

informação. Não é surpresa, dado o ambiente corrente no setor de saúde, que os 

respondentes norte-americanos e brasileiros reportaram alta taxa de adoção da 

integração de sistemas em seus hospitais. 53% dos respondentes norte-

americanos informaram ter sistemas integráveis em múltiplos locais e com outras 

organizações, 41% têm sistemas integráveis em múltiplos locais de um mesmo 

hospital e 5% responderam ter sistemas integráveis apenas em um único local do 

hospital. A pesquisa no Brasil indicou que 46% dos respondentes têm sistemas 

integráveis em múltiplos locais e com outras organizações, 17% têm sistemas 

integráveis em múltiplos locais de um mesmo hospital e 37% responderam ter 

sistemas integráveis em um único local do hospital. O Gráficos 23 e 24 apresentam 

tais resultados. 
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Gráfico 23 – Sistemas integráveis: múltiplos locais, USA 

 
Gráfico 24 – Sistemas integráveis: múltiplos locais, Brasil 
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4.5.4 Plano de integração das TIC dos hospitais 

O plano de integração das TIC em um hospital envolve as condições potenciais 

para que necessidades futuras de dados e informações possam ser previstas o 

mais cedo possível, considerando as perspectivas da indústria de saúde. 

Indicadores chave de desempenho devem ser identificados durante a elaboração 

do plano de integração para medir a implantação dos fatores estratégicos de 

sucesso. 60% dos respondentes norte-americanos descreveu o plano de 

integração básico de seu hospital como estratégico para integrar as TIC em 

múltiplos locais e com outras organizações e 30% disseram que farão integração 

em múltiplas locais do hospital. Todos os respondentes norte-americanos disseram 

estar desenvolvendo iniciativas de integração em seus hospitais. 

 
Gráfico 25 – Plano de integração para os hospitais, USA 

A pesquisa brasileira revelou que 46% dos hospitais privados preveem integração 

em múltiplos locais e organizações externas aos hospitais, 12% preveem a 

integração voltada para os interesses do hospital, em suas múltiplas localidades 

apenas e 9% tratará da integração em apenas um local. Note-se o alto percentual 

(33%) de “Outros” na pesquisa brasileira, demonstrado no Gráfico 26. 
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Gráfico 26 – Plano de integração para os hospitais, Brasil 

4.5.5 Direcionadores para a integração de TIC em 

hospitais 

Um direcionador é um evento interno ou externo ou condição que causa mudanças 

em uma organização. Na saúde, tais direcionadores se voltam para a promoção de 

cuidados de saúde ao paciente com segurança e alta qualidade. Na identificação 

dos três principais direcionadores da integração das TIC no seu hospital, 59% dos 

respondentes norte-americanos afirmaram que as razões para desenvolver a 

integração das TIC são a qualidade no atendimento ao paciente e à sua segurança, 

44% dos respondentes disseram que a coordenação de cuidados ao paciente é 

condição para a integração das TIC em seu hospital e 34% dos respondentes 

entende que oferecer acesso de médicos a dados do paciente em tempo real com 

base em registros completos do prontuário do paciente é condição importante para 

integração das TIC.  

A pesquisa brasileira, por seu lado, indicou que 80% dos respondentes afirmaram 

que a qualidade no atendimento ao paciente e a sua segurança é a razão principal 

da integração, 67% preocuparam-se com o acesso dos médicos aos dados dos 
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pacientes e 62% indicaram que a integração das TIC em seu hospital imporá 

critérios importantes para o tratamento do paciente.  

Os Gráfico 27 e 28 apresentam os detalhes. 

 
Gráfico 27 – Direcionadores mais importantes para a integração, USA 

 
Gráfico 28 – Direcionadores mais importantes para a integração, Brasil 
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4.5.6 Descrição de valor para a integração das TIC 

nos hospitais 

Apesar de concordarem com a existência de planos de integração, muitos hospitais 

norte-americanos e brasileiros ainda estão focados em simplesmente fazer seus 

sistemas ‘conversarem’ entre si. Mas os respondentes entendem que a integração 

pode ir além de conectar sistemas e dispositivos e deve ser alavancada para 

suportar planos estratégicos dos hospitais. O investimento em integração, que é 

fator crítico de sucesso, pode apoiar grandes redes, integradas, de entrega de 

serviços a encontrar valor em dados ao colocar o “analytics” no fluxo para melhorar 

resultados clínicos e resultados econômico-financeiros. À medida que as 

comunidades e redes se transformam, a integração passa a ter mais importância. 

Mais de 50% dos respondentes para hospitais norte-americanos identificaram a 

coordenação de cuidados como o valor estratégico da integração para os hospitais, 

seguido da redução de custo (20%), e obtenção de dados em banco de dados 

analíticos com dados completos dos pacientes (20%).  

 
Gráfico 29 – Melhor descrição de valor para a integração das TIC, USA 
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Hospitais brasileiros pesquisados afirmam que o sucesso da integração passará 

pela redução de custos (67%), coordenação dos cuidados ao paciente (62%), e 

acesso aos dados do paciente em tempo real (50%). Note-se haver forte vínculo 

entre coordenação de cuidados, novos modelos de pagamentos e a 

correspondente entrega de serviços de saúde. Os Gráficos 29 e 30 apresentam as 

respostas e os principais percentuais sobre a melhor descrição de valor. 

 
Gráfico 30 – Melhor descrição de valor para a integração das TIC, Brasil 

4.5.7 Planos dos hospitais para melhorar a integração 

Conforme destaque no tópico anterior, apesar do impacto positivo que o tema 

‘integração’ causa, muitos hospitais ainda têm seu foco em simplesmente conseguir 

fazer com que seus sistemas “conversem” entre si. Difícil fazer com que 

profissionais de TI pensem em integração em nível estratégico, pois as atividades 

hospitalares caminham com alta velocidade no dia a dia: administradores 

hospitalares planejam mirando o estratégico, mas pressões para ‘fazer acontecer’ 

os empurra para executar atividades táticas.  

A integração é componente crítico para atenção aos pacientes e continuidade de 

cuidados e os hospitais afirmam terem incorporado a integração em seus planos 

estratégicos. 54% dos respondentes americanos disseram ter plano estratégico 
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para melhoria da integração, 33% disseram que não têm e 13% responderam que 

não sabem. No Brasil, 37% dos respondentes disseram que seus hospitais têm 

plano estratégico para a integração, 37% dos respondentes dizem que não têm e 

26% não têm certeza ou não responderam. Os detalhes estão apresentados nos 

Gráfico 31 e 32. 

 
Gráfico 31 – Plano dos hospitais para integração das TIC, USA 

 
Gráfico 32 – Plano dos hospitais para integração das TIC, Brasil 
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4.5.8 Risco de não implantar a integração das TIC em 

hospitais 

O risco percebido está associado com os direcionadores definidos pelos hospitais 

para implantar a integração e a percepção do valor estratégico que a integração 

induz. O cuidado com o paciente é considerado aspecto crítico para se obter 

sucesso no setor de saúde e os hospitais pesquisados vêm valor e benefícios com 

a integração das TIC.  

  
Gráfico 33 – Riscos da não implantação da integração das TIC, USA 

Os maiores riscos para os hospitais caso falhem em atingir a suficiente integração, 

para 30% dos respondentes norte-americanos foi a falta de integração no 

tratamento e segurança do paciente que leva a impactos adversos nos resultados 

do tratamento e segurança do paciente, Outros 30% afirmaram a coordenação do 

tratamento pode ser afetada por problemas com integração, 18% afirmaram que há 

dificuldade de oferecer aos profissionais da saúde acesso em tempo real a dados 

analíticos dos pacientes, e 18% responderam que dificuldade em atender padrões 

nacionais e internacionais pode acarretar problemas com a integração.  
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Para o Brasil, os riscos da não implantação da integração, segundo os 

respondentes, estão a problemas de acesso do corpo clínico aos dados do paciente 

(34%), coordenação inadequada de cuidados ao paciente (32%), resultados 

inadequados de tratamentos e segurança dos pacientes (19%), dificuldade em 

atender a padrões nacionais e internacionais (11%). Os Gráfico 33 e 34 apresentam 

os detalhes. 

 
Gráfico 34 – Riscos da não implantação da integração das TIC, Brasil 

4.5.9 Orçamento para implantar a integração das TIC 

em hospitais 

Os investimentos em integração, como qualquer outro investimento em saúde, são 

brindados com orçamento limitado e custos que não se conhece muito bem.  

Isso pode forçar hospitais a desenvolver iniciativas táticas ligadas à integração. 

Falta de competências profissionais pode ser uma barreira significativa, já que não 
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é fácil recrutar e reter profissionais com conhecimento na área médica, workflow e 

tecnologia, incluindo inteligência de negócios e gerenciamento de banco de dados. 

Mais de 20% dos respondentes norte-americanos indicaram que para o ano fiscal 

os investimentos em integração superariam US$ 1 milhão, enquanto mais de 40% 

dos respondentes não tinham certeza de qual seria o seu orçamento para a 

integração. 25% dos respondentes brasileiros afirmaram que o orçamento para 

integração é menor do que US$ 100 K, 37% indicaram ter orçamento para 

integração entre US$ 251 K – US$ 500 K e 13% disseram ter orçamento que varia 

entre US$ 101k – US$ 250 K. 25% dos respondentes brasileiros não informaram 

valores orçamentários.  

  
Gráfico 35 – Orçamento para Integração, USA 

Os Gráfico 35 e 36 apresentam detalhes desse orçamento ´para integração e 

hospitais. 
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Gráfico 36 – Orçamento para Integração, Brasil 
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5 Conclusão 

5.1 Custo, Gastos e Investimentos 

Executivos de hospitais, médicos e pesquisadores devem reconhecer o papel 

renovador de tecnologias em pessoas, nos processos e na cultura organizacional. 

Investimentos em TIC, bem como seu uso, considerados os custos, permitem que 

os hospitais desenvolvam agilidade operacional na atenção à saúde do paciente. 

O modelo referencial adotado no presente estudo e os seus resultados amplificam 

o entendimento de investimentos em TIC nos hospitais para a atenção ao paciente. 

Os resultados trouxeram vários indicadores, entre eles, dois se destacam. Os 

Gastos e Investimentos em TI como percentual da Receita dos hospitais privados 

que foi de 3,6%. E de maneira inédita, o valor do custo anual de TI por leito nos 

hospitais privados que foi de US$ 36.000 em 2015, valor equivalente a R$ 120.000 

em dezembro de 2015, configurando-se em um indicador importantíssimo para 

futuros estudos de TIC e a gestão da TI em hospitais e organizações da saúde. 

5.2 Uso de Sistemas e Equipamentos 

Quanto ao uso de sistemas foram levantadas as participações dos produtos em 

quatro categorias tradicionais de software, relacionadas a seguir, com a 

participação dos dois primeiros produtos / fabricantes entre parênteses: 

1) Sistema Integrado de Gestão (ERP) (MV 29% e TASE 25%) 

2) Banco de dados (Oracle 67% e SQL 21%) 

3) Linguagem de programação (Delphi 42% e .Net 18%) 

4) Planilhas Eletrônicas (Excel 91% e xOffice 9%) 
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Foram calculados também quatro indicadores do uso da TIC nos hospitais, com 

exceção dos produtos dedicados à saúde os valores das participações são 

próximos aos do mercado nacional como um todo: 

1) Computadores nos hospitais privados (HP 47% e Oracle 19%) 

2) Funcionários técnicos ou administrativos na TI (1,6%) 

3) Relação usuário por teclado (2,6%) 

4) Teclados em uso (8,1%) 

Em seguida os resultados se voltam para oito categorias de sistemas hospitalares, 

que mostram uma predominância de dois sistemas dedicados à saúde: TASY e 

MV, juntos detêm perto de 75% do mercado dos principais segmentos pesquisados: 

1) Sistema de Informação Hospitalar (HIS) (TASY 47% e MV 35%) 

2) Prescrição Eletrônica (TASY 47% e MV 35%) 

3) Prontuário Eletrônico (TASY 47% e MV 35%) 

4) Sistema de Informações de Laboratório (LIS) (Terceiros 33% e MV 30%) 

5) Picture Archiving and Communication System (PACS)  

(Cardstream 19%, Agfa 12%, Pixion 12% e Pacsaiw 12%) 

6) Radiology Information System (RIS) (TASY 18% e Cardstream 18%) 

7) Gestão de Leitos (TASY 41% e MV 35%) 

8) Digitalização de Prontuários (TASY 35%, Kodak 15%, Imatec 14%, 

Accenture 14%, GED 14e% e Iron Mountain 14%)) 

Espera-se, dessa forma, que o presente estudo possa fazer parte de arcabouço 

que permita estudo mais ambicioso em hospitais privados e públicos brasileiros 

para a criação de agenda ambiciosa de pesquisa que ajude a reformulação do 

modelo de saúde com base nas TIC, e em sintonia com a economia digital. 

5.3 Integração 

Integração ainda não é considerada, como deveria ser, um imperativo tecnológico. 
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Para avaliar a integração ou interoperabilidade das TIC nos hospitais privados no 

Brasil, foram realizados seis conjuntos de perguntas específicos e que fazem parte 

de um estudo em hospitais americanos sobre o tema e seus resultados foram 

ilustrados e comparadas (WHO, 2012, 2013). As perguntas foram sobre: 

1) Planos e melhora na integração das TIC nos hospitais 

2) Plano de integração das TIC dos hospitais 

3) Direcionadores para a integração de TIC em hospitais 

4) Valor para a integração das TIC nos hospitais 

5) Risco de não implantar a integração das TIC em hospitais 

6) Orçamento para implantar a integração das TIC em hospitais 

Os planos de integração preveem sistemas integráveis em múltiplos locais e com 

outras organizações. O maior direcionador para integração é a qualidade no 

atendimento e segurança do paciente. Ambos tanto no Brasil como nos Estados 

Unidos. Já no valor o Brasil valoriza mais a redução de custos do que no USA que 

valoriza mais a melhor coordenação dos cuidados aos pacientes. O maior risco de 

não implementação da integração no Brasil foi a dificuldade dos médicos de 

acessar dados analíticos do paciente, já no USA foi o impacto adverso nos 

resultados e segurança do paciente. 

Os hospitais reconhecem seu real valor na forma de resultados na atenção e 

segurança ao paciente e de comunidades atendidas. Os hospitais brasileiros estão 

iniciando uma jornada de como praticar cuidados integrados para os pacientes, com 

troca de dados, e uso de novas e modernas ferramentas. Algumas dessas 

ferramentas são inimagináveis, já que a indústria evolui rapidamente. Embora 

alguns hospitais tenham implantado integração no nível tático, o desenvolvimento 

de um plano estratégico envolvendo a integração passa a ser mandatório para os 

hospitais avançarem em suas atividades de promover a saúde. 

A integração faz parte do interesse de pesquisadores e da agenda executiva dos 

hospitais, que reconhecem o papel renovador de tecnologias em pessoas, 

processos e cultura organizacional. O modelo referencial adotado no presente 
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estudo e as proposições adicionam mais granularidade no entendimento da 

importância da integração das TIC em hospitais para a atenção ao paciente. 

5.4 Limitações do estudo 

Os resultados são para grandes hospitais privados que apesar de representativos 

do sistema hospitalar, não pode ser generalizado para os demais hospitais privados 

de menor porte e menos ainda para os hospitais públicos. 

Uso e custos das TIC, integração e sistemas de informação em saúde são amplas 

áreas de pesquisa e de prática, que podem ter diferentes enfoques. Elas podem 

trazer dificuldades para posicionar resultados em outras disciplinas. O objeto do 

estudo para suportar cada uma das disciplinas envolvidas tem que propor melhorias 

de eficiência e qualidade na criação de soluções úteis aos anseios dos hospitais. 

Como o assunto central de uso, custo e integração é a multidisciplinaridade, os 

resultados devem ter características que podem agregar valor. 

5.5 Estudos futuros 

Futuros pesquisadores devem ser incentivados a criticar, ilustrar, expandir e 

investigar o modelo apresentado para os hospitais privados, em particular, atualizar 

o modelo referencial para a integração e interoperabilidade. Os modelos podem ser 

aplicados hospitais públicos brasileiros para a criação de agenda ambiciosa de 

pesquisa que ajude a reformulação do modelo de saúde em sintonia com a 

economia digital. A base de dados dos hospitais privados permite extrair diversos 

indicadores, índices e estatísticas que podem ser mais explorados e estudados. 

Envolver o setor de saúde como um todo (público e privado) pode ser uma das 

futuras etapas no avanço do presente estudo. Com focos diferentes, representam 

uma importante possibilidade de extensão do estudo, englobando iniciativa privada 

e governos nesse desafio.  
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Apêndices 

Apêndice A – Pesquisa Anual de Uso de TI, 25ª edição, 2014 – Adaptado para 

coleta em Hospitais. 

 

 

Dados da Empresa / Organização: 
Nome da Empresa   

Endereço  

Cidade  Estado  CEP  Fone  

Setor (Indústria/Comércio/Serviços/Serviços Públicos)  Ramo  

Responsável pelas informações  

Cargo  E-Mail  

Funcionários da empresa; Pessoal de TI; Receita e Gastos Totais com TI: 2009 2010 2011 2012 2013* 

Número Total de Funcionários da Empresa      
Quantos dos Funcionários da Empresa são Técnicos e/ou Administrativos      

Pessoal de TI em sistemas, desenvolvimento, operação ... (inclusive terceiros)      

Pessoal de TI de apoio ao usuário e de suporte em geral (inclusive terceiros)      

Total de Pessoal em TI (soma dos dois anteriores) (inclusive terceiros)      

Total de Pessoal de TI de Terceiros      

Receita Anual Líquida (aproximado em milhões de reais)      
Gasto com Informática (TI) (aproximado em % da Receita):         com Pessoal % % % % %

com Despesas % % % % %

com Investimentos % % % % %

Gasto Total com TI (inclusive de terceiros) = Pessoal+Despesas+Investimentos % % % % %

A Tecnologia de Informação na Empresa: 
Principal ou maior equipamento:        Fabricante  Modelo  

Perfil do total no final do ano de Usuários; Equipamentos e Dispositivos: 2009 2010 2011 2012 2013* 

Usuários ativos (Funcionários + Terceiros e não incluindo clientes)      

Número de Servidores Físicos      

Número de Servidores Virtuais      

Número de Microcomputadores (desktops)      

Número de Portáteis (Notebooks, Netbooks ...)      

Número de Tablets      

Número de Smartphones da empresa      

Número de Coletores de Dados e Dispositivos de Bolso portáteis da empresa      

Além dos anteriores: Terminal de Consulta, Caixas, Ponto de Venda, ATM ...      

Número de Terminais “burros”      

Número Total de Dispositivos da empresa: “Teclados em uso” (proprietários)      

Total de Dispositivos conectados em rede      

Total de Dispositivos de propriedade de funcionários suportados pela empresa      

Impressoras  sendo: matricial  laser  jato de tinta  Outra:_______  são coloridas %

Nível hierárquico da área na Empresa (Diretoria, Gerência ou Chefia):  

Comprometimento da alta administração nos esforços de informatização (Alto/Médio/Baixo):  

Uso dos Sistemas (% dos usuários que utilizam): 
% Sistemas Transacionais / Processos Operacionais  % Sistemas de Apoio à Decisão ou ao Executivo  

% Aplicativos (Planilhas, Processadores de Texto …)  % Comunicação (Correio Eletrônico, Groupware …)  

Grau de Integração:       O sistema de informação interno da empresa está   % integrado 

Perfil do uso dos microcomputadores na empresa (% aproximada)(soma=100% em cada linha): 
% da Diretoria e Alta Gerência  % do Nível Médio  % do Nível Operacional  
% Planilha  % Processador 

de Texto 
 % Banco 

de Dados 
 % Gráficos e 

Desenhos
 % Correio 

Eletrônico
 % Navegador 

(Browser) 
 % Sistemas 

Transacionais 
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Software utilizado pela Empresa: 
Software no Usuário Final (no Cliente) Programa mais usado? 

(produto e versão) 
Nome e versão do 2º 
produto mais usado 

% do uso
do 2º 

Sistema Operacional nas Estações (Windows7 ...)    
Integrado no usuário final (Br, MS Office 2010, Open, Star …)    
Planilha Eletrônica (Calc, Excel2007, Lotus …)    
Processador de Textos (Open, Word 2010, Writer …)    
Banco de Dados no usuário final (Access, Oracle …)    
Gráficos e apresentações (Power Point 2007…)    
Gráficos técnicos (AutoCAD 12, Visio …)    
Linguagem (C, Delphi, Java, VB, …)    
Editoração eletrônica (Adobe, Corel …)    
Correio eletrônico (Exchange, Gmail, Notes …)    
Navegador/Buscador Internet (Chrome, Explorer, FireFox …)    
Groupware (MS Exchange, Lotus Notes …)    
BI / EIS (IBM Cognos, Oracle Hyperion, SAP BO …)    
Antivírus (McAfee, Symantec, NAV …)    
Sistema Operacional: Tablet, Fone (Android, iOS, Windows ...)    
Fonte Aberta/Freeware    
Outro relevante    

Software Corporativo (no Servidor) Produto e versão mais usado 2º produto usado % uso 2º

Sistema Operacional no Servidor (Linux, Unix, WindowsXP ...)    
Banco de Dados Corporativo (Access, SQL, Oracle, Progress …)    
Linguagem (C, Delphi, Java, VB, …) 
Outro Software Corporativo relevante    

Software Aplicativo / Pacotes (Corporativo) (Ex. Folha da ABC, Ativo da XY, R3 da SAP…): 

Módulo ou Produto Nome do Produto Fabricante Implementador 

Integrado de Gestão: ERP (Oracle, SAP, TOTVS …)    
Contábil e/ou Financeiro    
Folha de Pagamento    
RH - Recursos Humanos    
Materiais    
Patrimônio    
BI e/ou CRM    

Outro Aplicativo relevante    
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Complementação de Dados da Empresa / Organização: 
Complementação de Funcionários da empresa: 2009 2010 2011 2012 2013* 

Pessoal de TI provenientes de outras áreas do hospital–aproveitamento interno      

Volume de dados armazenados na empresa / organização, em Petabytes (1015)      

 
A Tecnologia de Informação na Empresa: 
Uso dos Sistemas (% dos usuários que utilizam): 
Cadastro do Paciente  Agendamento 

eletrônico 
 Internação  Prescrição 

Eletrônica 
 Tratamento  

Rastreabilidade  RIS / PACS  Interface Laboratórios  Certificação  TISS / TUSS  

 
Software utilizado pela Empresa: 
e-Saúde e Interoperabilidade 

Módulo ou Produto Nome do Produto Fabricante 
Implementador e ano da 

implementação  

Sistema de Informação Hospitalar - HIS    
Prescrição Eletrônica    
Prontuário eletrônico  - Registro Eletrônico de 
Saúde 

   

Laboratório de Análise Clínicas    
PACS    
RIS (laudos)    
Gestão de leitos     

Digitalização de Prontuários     

Outro Aplicativo / Tecnologia Médica relevante    
1
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Integração e interoperabilidade 
Assinalar a melhor afirmação (uma só) sobre a sistemas integrados e interoperáveis no seu hospital: 
1. O hospital tem atualmente diversos sistemas que são integrados, interoperáveis, atendem a múltiplas localidades do 
hospital e a organizações externas  

 

2. O hospital tem atualmente diversos sistemas que são integrados e atendem a múltiplas localidades do hospital   

3. O hospital tem atualmente diversos sistemas que são integrados e atendem a uma única localidade do hospital  

4. Outros   

 
Assinalar a afirmação  (única) que  melhor descreve o plano de integração e interoperabilidade do hospital: 
1. O plano prevê sistemas integráveis - múltiplos locais e outras organizações  

2. O plano prevê sistemas integráveis - múltiplos locais  

3. O plano prevê sistemas integráveis - único local  

4. Outros  

 

Dos direcionadores  abaixo mencionados, referentes à integração, selecione três para o hospital, sendo o 
número 1 o mais importante 

1 2 3

1. Qualidade no atendimento e segurança do paciente     

2. Coordenação em serviços de atendimento do paciente                                                                                             

3. Oferecer aos médicos acesso aos dados do paciente existentes no prontuário          

4. Decisão sobre melhor critério a ser usado no tratamento    

6. Promover a aproximação com a comunidade médica                                                                                                     

7. Governança de dados                                                                                                                                                    

8. Melhoria de processos internos    

9. Outros                                                                                                                                                                             

 
Dos direcionadores citados abaixo, aponte os 3 principais, internos ao hospital, sendo o número 1 o mais 
importante 

1. Segurança do paciente                                                                                                                                             

2. Melhorar eficiência operacional                                                                                                                             

3. Manter registro completo de dados do paciente                                                                                                    

4. Suportar padrões de interoperabilidade existentes                                                                                              

5. Melhorar do “workflow” clínico                                                                                                                              

6. Oferecer aos profissionais de saúde acesso aos dados do paciente existentes no prontuário do paciente        

7. Reduzir readmissões de pacientes                                                                                                                          

8. Melhorar comunicação interna no hospital                                                                                                                        

9. Conectar-se mais fortemente com a comunidade médica                                                                                     

10. Melhorar o engajamento de pacientes com o hospital                                                                                         

11. Outros                                                                                                                                                           

Dos direcionadores citados abaixo, aponte os 3 principais, externos ao hospital, sendo o número 1 o mais 
importante 

1. Manter registro completo do paciente incluindo dados de outros fornecedores de serviços                         

2. Melhorar a segurança do paciente                                                                                                                         

3. Facilitar compartilhamento de dados entre estabelecimentos de saúde participantes do modelo de atenção  

4. Facilitar compartilhamento de dados com planos de saúde e entidades governamentais                                                      

5. Aproximar-se da comunidade médica                                                                                     

6. Melhorar os cuidados com os pacientes usando registros públicos de saúde  

7. Coordenar informações de planos de saúde  

8. Outras razões  
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Aponte três direcionadores dos abaixo citados que melhor descrevem o valor da integração  

1. Melhorar tratamento: acesso aos dados em tempo real  

2. Aproximação com a comunidade de médicos  

3. Engajamento do paciente   

4. Vantagem Competitiva frente a outras organizações  

5. Cuidados preventivos  

6. Suportar modelo de reembolso  

7. Facilidade para aquisição e consolidação  

8.  Outros  

O hospital tem plano estratégico para melhorar a integração                                               

1. Sim  

2. Não  

3. Não sabe dizer                                                 

 
O hospital tem plano estratégico para melhorar a interoperabilidade                                                

1. Sim  

2. Não  

3. Não sabe dizer                                                 

 
Aponte três direcionadores dos abaixo citados que melhor descrevem o risco de falharem a integração e a 
interoperabilidade em o seu hospital 

1. Impactos adversos nos resultados e na segurança do paciente                                                                                  

2. Coordenação inadequada da atenção ao paciente                                                                                                       

3. Dificultar acesso de profissionais de saúde a dados do paciente em tempo real para completar o prontuário     

4. Dificuldade de atender aos padrões nacionais e internacionais de integração e interoperabilidade                      

5. Outras    

 
Por que a melhoria da integração não faz parte do plano estratégico da TI em seu hospital 

1. Falta de familiaridade de padrões a serem adotados em integração                                                                           

2. A integração e interoperabilidade podem ser atingida com os sistemas existentes  

3. Nenhumas das necessidades estratégicas do hospital dependem da integração   

4. Custo alto                                                                                                                                                               

5. Outras                                                                                                                                                                                

 
Quanto o seu hospital orçou durante o ano fiscal de 2013 para as necessidades de integração e interoperabilidade 
1. até US$ 100 K  

2. de US$ 101 até US$ 250 K  

3. de US$ 251 até US$ 500 K  

4. Outro  




