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INTRODUÇÃO.

A operação das entidades que constituem a rede
hospitalar de um país exige a maximização da efici&ncia,

tanto no uso dos recursos como no que diz respeito aos

procedimentos e estruturas administrativas.

Deye-se ter presente

siste~a dispendioso; por

que os hospitais constituem um

conseguinte é desejável que o

dinheiro investido em seu desenho, equipamento e pessoal

produza os melhores dividendos, no sentido de dar mais e

melhor saude a uma comunidade que exige uma medicina

científica e tecnológica de elevado custo, usando os

recursos disponíveis, tratando de otimizá-los e readequ'-los

às necessidades sempre crescentes da população.

Atrayés do tempo a complexidade dos estabelecimentos

hospitalares tem contribuído para que sua administração seja

eminentemente técnica. Entre as ferramentas e as

metodologias com que contam os administradores encontram-se

os chamados sistemas de informação.

Eles se entendem como um conjunto de pessoas,

estruturas organizacionais, ~rocedimentos administrativos,

equipamentos manuais e/ou computacionais e apoio logístico,;

que tem por objetivo coletar, classificar, preparar,

armazenar, modificar, atual izar, recuperar e transmitir
dados de maneira a sustentar a tomada de decisões, o

planejamento e o controle da organização.
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A presente dissertação tenta delimitar os componentes

de maior transcendincia dentro desse sistem~~ o serviço de

arquivo médico e estatística, os documentos de comunica,ão e

registro, e os indicadores e padr5es usados para avaliar as

atividades do hospital.

Levando em conta esses fatores limitativos focalizamos

a integra~ão do SAME no sistema de infol-mação hospitalar.

Tratamos do sel-vi,o de arquivo médico de fOl-ma restrita,

abordando sua organizaç:ão e estrutura, seu papel, suas

funções dentro do hospital e seu relacionamento interno e

externo.

Dentro dessa perspectiva, o trabalho foi desenvolvido

em cinco ·capítulos. No primeiro se abordam tópicos gerais

referentes à informação na organização de sadde com infase

no hospital.

Nos capítulos 2 a 5 descrevem-se os elementos

necessários para estrutural- um sistema que forneça

informaÇ.ão para a administração do estabelecimento,e a

maneira como esse elemento se entrosa no nível geral do

setor saúde.

OBJETIVOS DO ESTUDO.

são objetivos de nosso estudo:

- Apresentar o arquivo médico como uma Pont e indispensável

de dados.
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Verificar se os departamentos de registros. m~dicos vªm

acompanhando o desenvolvimento t~cnico-científico.

- Estudar a organizaç~o e o funcionamento do SAHE, e sua

integraç~o no sistema hospitalar.

- Expor a necessidade do arquivo m~dico e a sua fun,~o num

sistema de informa~~o hospitalar.

METODOLOGIA.

Este trabalho está estruturado de forma a facilitar a

compreensão do assunto e obedece ~s normas das monografias

acadimicas na área de sadde. ~ utilizado o modelo teórico

descritivo, sem considerar qualquer tipo de mensuraç~o.

o estudo foi conduzido a partir de extensa pesquisa

bibliográfica que procurou fornecer subsíd~os visando

caracterizar o posicionamento dos sistemas de informaç~o na

empresa hospitalar.

Devido às características do método utilizado,

considerado como "simples organizaç~o coerente de idéias,

originadas das bibliografias, em torno do tema específico" a,
técnica de instrumentaçãb adequada ~ a pesquisa

bibliográfic~, conhecida no campo administrativo.
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. Em síntese, esta _..dissertação .e essencialmente um
"levantaMento de levantamentos" oU,em outras palavras, um

inventário de estudos e pesquisas anteriores, que se

completa através de uma análise em parte convencional, em

parte original. Uma vez concluída sua leitura, serão

deduzidas e-a isto dedicamos nosso esforço-conclus5es de

interesse em si mesmas.
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1. SISTEMAS DE INFORMAC~O PARA A GESTÃO HOSPITALAR.

1.1. A INFORMAC~O NO SETOR SAUDE.

Os diversos níveis da Organi2a~io de sa~de de um país

necessitam de informa~ão para o planejamento, a programação

e o controle das atividades na 'rea da sa~de, bem como para

seu financiamento, para a pesquisa, e para a avaliação da

qualidade da aten~ão médica. Têm que levar em conta,

ademais, suas quatro ~reas de a~ão: educa~ão e promoção,

preven~ão, tratamento e reabilitação.~

Como em qualquer organização, a informação é essencial

para o gerenciamento da instituição de saúde. Assim,

gerenciar um servi~o de saúde significa também cuidar dos

aspectos administrativos e funcionais como em qualquer

empresa.

A gerência de um sistema de saúde, porta.nto, diz

respeito, de um lado, a aspectos administrativos, como

controle dos equipamentos, dos estoques da situação

financeira, dos recursos humanos, e, do outro, de
..•atendimento ao paciente.

Este's sistemas deverão informar os aspectos 1igadosà

doença e sua epidemiologia, as condiç5es d~ vida do.

indivíduo e seu meio ambiente, a atividade clínica e a
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qualidade da conduta profissional realizada, as. normas
programáticas estabelecidas, a extensão das ações e impactos

dos serViços na população, dentre outros.2

A informação necessária

incluir:

para essas decisões pode

- Dados demográficos. Conhecimento da população quanto ao

volume, distribuição, ~ estrutura e din§mica. (idade, sexo,

natalidade, mortalidade, casamentos, migrações.)

- Dados sobre as condições de saúde, sociais, econômicas,

culturais, educacionais, habitacionais, e ambientais.

- Dados sobre recursos físicos, humanos, materiais e

financeiros para a saúde, e distribuição dos mesmos nos

setores público e privado.

- Dados sobre produção e utilização dos serviços de atenção

médica e programas de saneamento do meio ambiente.

- Dados epidemioldgicos, mortalidade, morbidade, percepção,

tendªncias e características das distintas doenças e uso dos

serviços de saúde e indicadores de saúde.

- Principais políticas e atividades de outros setores que

influem nas necessidades e demandas em mat~ria de saúde.~·~

Os dados para análise de cada elemento do sistema são

encontrados nas seguintes fontes:

- Registr·os Civis, que provªem as estatísticas vitais

(natalidade, mortalidade, casamentos.);

- Censos de população;



7

Registros dos serviç:os de saúde e de vigilância

epidemiológica, levantamentos domiciliares e estudos

específicos;

- Hospitais e clínicas: como consequência do ingresso e

egresso de pacientes internos e externos,registrando dados

sobre prestaç:ões efetuadas de todo tipo, diagnósticos,

histórias clínicas,morbidade, mortalidade e óbitos, leitos

ocupados, dias de estadia, serviç:os intermediários,

faturamento, consumo de recursos;

- Registros especiais, ingresso laboral, absenteísmo,

acidentes, doenç:as de notificaç:ão obrigatória;

- Programas de controle de grupos vulneriveis (maternidade e

infância,saúde rural.)~·3

)

A finalidade principal dos

.proporcionar informaç:ão completa,

dados estatísticos é

detalhada e fidedigna

sobre os assuntos referidos. Muitas vezes a informaç:ão

existe, mais é incompleta e de qualidade questionivel, o

que, evidentemente, iri invalidar decisões e aç:ões dela

originadas.

Dados completos e de boa qualidade se fazem

necessirios, portanto, para que seja implantado um sistema

de informaç:ão, pois estatísticas falhas originarão, sem
"'.

I dúvida, planejamentos irreais. A falha decorrente de dados

discrepantes, por ser originados de fontes diversas, deve

.tamb~m ser corrigida.s
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É necessária a contínua adequação do. sistema de

informação, elevando a qualidade dos dados, estabelecendo

sistemas apropriados de processamento e propiciando o uso da

informação para a decisão e o apoio gerencial.

1.2. O HOSPITAL COMO UM UNIVERSO DE DADOS.

De maneira geral, há necessidade de informações para o

bom andamento de programas e serviços das diferentes

unidades de sadde, quer ambulatoriais quer de internação.

Sendo o hospital o mais complexo e completo dos serviços de

sadde, utilizaremos essa organização como modelo para coleta

de dados e informações.

A informação de todo o sistema de sadde depende em

grande parte dos dados de cada hospital, daí a sua

importância, tanto para o estabelecimento quanto para o

sistema de atenção m~dica.

Essencial ~ a colaboração do hospital com os órgãos da

saúde pública,

arquivamento de

especialmente no que diz respeito ao

dados para estudos epidemiológicos e

sociais, de real valia para a prevenção e o controle

eficazes de doenças que estão a exigir hospitalização e

cuidados dispendiosos.

. ~ .
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No hospital moderno, as tarefas de registro e

transmissão da informação são as que, tomadas em seu

conjunto, requerem maior dedicação de tempo e pessoas. O que

em outras palavras, significa maior aplicação de meios e

recursos financeiros.

Segundo Rodrigues ., v~rios estudos demonstraram que de

20 a 2Sn dos custos hospitalares tot~is são consumidos na.
manipulação de informaç5es necess~rias para a operação da

instituição, sendo a maior parte dos gastos destinados aos

salários do pessoal envolvido no processamento e comunicação

de dados.

Quer as tarefas de registro e transmissão de informação

sejam utilizadas para o diagnóstico e tratamento dos

pacientes, para a gestão administrativa, para cumprimento de

exigências estatísticas ou legais, ou para necessidades de

investigação ou docência, o hospital é grande consumidor de

in~ormação em todos seus níveis e encontra-se invadido por

fluxos de documentos, cuja alimentação obriga a uma

permanente circulação de papéis e pessoas.?

Um hospital, como muitas outras organizaç5es, é um

conjunto organizado de sub- sistemas, em interação m~tua,

onde em todo momento ·está sendo produzido e processado

grande n~mero de informaç5es de natureza absolutamente

heterogênea.

,'... ,,..
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A complexidade. dos serviços de sa~de, por~m, abarc a

~reas não usuais em outras empresas. Destacamos os serviços

onde o paciente ~ o el.emento ao redor do qual devem
produzir-se dados e estatísticas destinadas a facilitar a

gestão, controlar as operaç5es e redirecion~r a atribuiçio

de recursos.

As diferentes pessoas que concorrem profissionalmente

no hospital têm, quando menos, pontos de vista distintos

sobre o mesmo, conforme o objeto de sua atuaçio

profissional.

o clínico concebe possivelmente o hospital corno um

conjunto de pacientes~ pessoas que padecem de um desajuste

homeostát ico, o qual deve ser detectado mediante algum

teste. O médico ter~ que emitir informes e recebê~los de

outros profissionais; decidirá sobre algumas a~5es ou

terapias a aplicar ao paciente, dentro

profissionais ou deontológicas e de acordo com

5anit~rio assistencial do centro de sa~de.

das normas
o objetivo

O farmace~tico não vê pacientes. Concentra sua atençio

nos fármacos,

concentração

alternativas,

medicamentos e fórmulas, testa qualidade,

e componentes, informa-se

terapêuticas

de drogas

contra-consequências e

indicações e decide a ação de compra que permita atender as
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necessidades de fornecimento de acordo comas no~mas

estabelecidas para o objetivo assistencial do hospital.

o administrador não lida com pacientes. nem fÓl-mulas

agistl-ais. O objet o de sua atenc ão são formu I ár ios que

cuidadosamente examina para ver se estão corretamente

preenchidos, informa-se dos dados complementares que faltam

e decide de sua tramitaç:ão.

estabelecidas.

de acordo coo as normas

O contador e o tesoureiro não olham para pacientes, nem

fármacos. Seu interesse concentra~se em contas, saldos,

balancetes. créditos orç:amentários, compromissos de

pagamento~ em suma • em dinheiro.

Percorrendo a longa lista de profissionais dO,hospital,

descobriremos vários pontos de vista, sobre a instituiç:io.

Para alguns. sel-á um conjunto de pacientes. para ou t ro's,

forrnulál-ios, documentos ou dinheiro.

cozinheiros. mends e dietas; para os carpinteiros, móveis e

divisórias; para o pessoal de lavanderia. lenç:óis e fronhas.

Cabe perguntar: e para o pessoal de informática. o que

é o hospital? A resposta não se faz esperar: um hospital ~

um sistema complexo que gera, e consome

informaç:ão.Q



A pedra fundamental de todo sistema de inform~~ão

m~dica ou hospitalar ~ o prontu~rio do paciente. que requer

uma estruturação scilida. de forma q~e os dados sejam dteis

ao administrador e o m~dico_

~1.3. TIPOS DE INFORMAÇZO PARA O HOSPITAL: AS NECESSIDADES DO

ADMItHSTRADOR.
A progl-amação de atividades de um hospital exige do

administrador coleta de informaç5es sobre a comunidade e o

hospital.

a) INFORMAÇõES SOBRE A COMUNIDADE.

Estas informações. podemde geral.

agrupadas em: demográficas. epidemiolcigic:as e re Iat ivas à

organizaçio do setor sadde. Tªm o objetivo de situar o

hospital em rela~ão a outras agªncias prestadoras de

serviços da comunidade.

b)· INFORMAÇ5ES SOBRE O HOSPITAL.
Referem-se â institui~ão e às suas divisões. Em cada

uma gera-se informação út iI à admin istl-aç:ão.Estas fontes

podem fOI-necer dados numa base regular e p Ianej ada < quel-

dizer. numa base formal). para servir de apoio às decisões.

se o Put uro usuário soube r que pode con t ar' com eles. Os

dados intel-nos recolhidos numa base fOI-mal, relacionam-se

ocm-ridos e representameventosnormalmente com
retroinf'orma~ão para os geréntes sobre a efetividade de

planos anteriores.



De forma geral. den t ro do hos.pital se Pl"oduzemdois

tipos de informação:

1) Informação orientada para a aten,ão direta do paciente;

2) Informação orientada para a administração do programa.

A primeira inclui o prontuirio m~dico completo do

paciente. assim como os intercimbios de informação nio

registrados entre os profissionais da equipe de sadde.

Geralmente a segunda constitui um "resumo das atividades

passadas do hospital que se utiliza com fins administrativos

de aval iação. Pode inc lui 1" uma exposi(;ão dos serviços

oferecidos dos recursos. utilizados. assim como os

resultadós alcançados durante determinado p~riodo de tempo.

As organizações ut i Iizam-se das informações de duas

maneiras principais. nas operações correntes e na tomada de

decisões administrativas.

As primeira~ permitem ~ organização levar adiante suas

atividades diirias.

Ao contrário das informações operacionais. usadas

di~ria e rotineiramente. as destinadas ~ administração são

ut iIizadas con forme surgem as necessidades I possibi Iitando

aos administradores exercer controles 6u tomar decisões que

mudem a organização ou seus m~todos.



As diferentes necessidades e os graus de detalham~nto

da informa~ão requerem a produção e apresentação de

diferentes relatórios dirigidos aos usuários específicos.

o volume de informação requerido ~ função da natureza

das decisões (estrat~gicas, táticas ou operacionais). A

nível operativo, requer-se informação detalhada pertencente

ao ámbito interno e de tipo formal. A nível estratégico, a

informação ~ agregada. com maior participação do ambiente

externo e alto conte~do do tipo informal.

Em termos 9lobais. a administração de um programa de

sa~de requer informa~ões que permitam a análise das demandas

e dos recursos do momento, de modo a permitir eventuais

realocações de recursos humanos. materiais e financeiros. As

informações deverão portanto ser atuais, importar aos

problemas administrativos locais e chegar rapidamente às

mãos do administrador. em tempo de realmente contribuir para

a solu~ão dos problemas imediatos.

o planejamento. por sua vez, requer informações

concernentes à tomada de decisões que irão afetar o sistema

muitós anos à frente. As informações necessárias deverão ser

sintetizadas de modo a permitir a visão agregada da demanda

da comunidade.



1.3.1. INFORMAÇ5ES PARA ADHINISTRAÇ~O.

- Tendências na demanda de servi~os.- É importante avaliar o

padrão de qualidade dos serviços profissionais ede apoio em

todos os escal5es do programa de saúde. As alteraç5es de

demanda, produção e custos, associadas às aç5es

administrativas do programa, fornecem importantes

indicadores do comportamento de áreas problema. A demanda e

a produção têm siqo avaliadas de diferentes perspectivas:por
)

serviço, por tipo de paciente, por grupo de enfermidade, por

provedor de serviços .

..,..Identificação de áreas de "congf?stionamento"- Esta pode

ser efetuada pela análise de filas de espera nos diferentes

serviços do programa de saúde, tais como: ambulatórios,

clínicas, enfermarias, serviços auxiliares.

.- Utilização de recursos- Idealmente, a utilização de

recursos humanos e materiais poderia ser aferida por meio de
perfis que indicassem a distribuição de atividade do pessoal

e dos recursos materiais em relação aos serviços prestados.

A coleta, análise e apresentação de informação devem ser

feitas, orientadas para problemas, e não somente por

localização ou unidade em que o serviço é prestado.

- Resultados finais de atendimento- A judiciosa análise dos

dados básicos de pacientes após sua alta hospitalar, quando

comparados com dados acumulados ao longo do tempo e frente



às normas e aos perfis preestabelecidos,
monitorizaç:ão contínua da qualidade do

permitirá a

atendimento
profissional e hospitalar e a identificação de áreas
problemas que necessitarão de estudo mais aprofundado.

1.3.2. INFORMAÇõES PARA PLANEJAMENTO

A forma mais simples de planejar ~ identificar a

demanda atual, quantificar

relacionar esta informação
os recursos utilizados e

com dados demográficos e
epidemiológicos da área geográfica em estudo. Padrões são
então estabelecidos e, estes são aplicados às projeções

relativas à pop~lação futura

necessidades.
de modo a antecipar as

Este enfoque, frequentemente empregado, ~ o maior
responsável pela perpetua~ão dos erros e desequilíbrios

observados. Há necessidade tamb~m de obter e incluir na
análise informações detalhadas sobre a incidência das
enfermidades, possíveis altera,ões na atitude da população

em relação aos programas de saúde, variações futuras da
organização daqueles programas e das eventuais tendências de
novas formas terapêuticas.



Ao mesmo tempo, o planejador dever~ ter acesso a uma
s~rie de informa~aes que h~je ji s~o coletadas por outras

organiza~5es privadas ou governamentais:

a) informa~ões demogr~ficas e aquelas relativas ao meio

ambientei
b) mortalidade e morbidade na comunidade;

c) estimativa das necessidades de atendimento médico dos

clientes potenciais. Esta informa~ão é difícil de ser

coletada e requer pesquisas especiais;

d) recursos humanos e materiais dos diferentes programas de

sadde da comunidade;

e) dados sobre a distribuição geogrifica, organização e tipo

de utilização das diferentes instituições prestadoras de

serviços;

f) padra~s de utilizaç~o de serviços de diagnóstico nas

diferentes instituições.

g) indicadores de resultado final do atendimento médico.

Do exposto, verifica-se que o problema central,consiste

em identificar os dados importantes a serem coletados que

possam contribuir para ter uma vis~o geral da sadde da

populaç~o, seja a nível local ou regional, e a seguir, uma

vez identificados os dados, agrup~-los de modo a permitir

adequada an~lise globaI.6



1.4. SUBSISTEMAS DE INFORMAC~O HOSPITALAR.

No campo dos sistemas de informa~ão hospitalar~ todos

os processos de admissão~ contabilização dos pacientes,

controle de medicamentos, fornecimento •. faturamento,
controle de leitos, contabilidade, materiais, pessoal,

custos, administração dos. pavilh5es, são parte de in~meros

subsistemas que caracterizam a administração hospitalar

moderna e significam uma aten~ão solicita e agrad~vel para

os pacientes, um uso eficiente dos recuraos e um adequado

controle as operaç5es habituais e de
complexidade que caracterizam os hospitais.

Estes sistemas de informa~io se nutrem, atrav~s de
operaç5es de uma quantidade substancial de
informaç:ões médico-administrativas destinadas aos

planejadbres para a tomada de decis5es.

O sistema de informaç5es do hospital se dí.ví.dí.r-eí , no

que se ,-efe,-e às ap Iacac õe s administrat ivas I básicas ou

relativas ao fluxo de pacientes, nos seguintes subsistemas:

Subsistema de Informaç:io de Gestio ou Administrativo;

Subsistema de Informação Médico Administrativo.



1.4.1. SUBSISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO OU ADMINISTRATIVA.

SUBSISTEMA DE RECURSOS MATERIAIS

- Controle de estoques

Compras e cadastro de fornecedores

Controle de consumo

SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

- Folha de pagamento

- Controle de férias

- Avalia~ãoe cadastro do pessoal

SUBSISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENT&RIO

- Conta corrente do paciente

Faturamento de convênios de assistência médica

Controle contábil

Controls orça~entario

- Contas a pagar

SUBSISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL OU RECURSOS FisICOS

Identificação (descrição, marca, modelo, tipô);

- Número de patrimônio;

- Data e valor de aquisição;

- Fornecedor;
Informações referentes às condi~ões de garantia;

- Informações relativa~ à manutenção preventiva;

Registro de transferência, transportes e baixas.
O administrador poderá efetivamente saber os ativos

permanentes que possui, onde se encontram, o custo de sua

manuten~ão e o valor da depreciação.



1.4.2. SUBSISTEMA DEINFORMAÇ~O M~DICO ADMINIST~ATIVA.

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAC~O DE PACIENTES

- Cadastramento ou matricula

- Internaç~o e alta e controle de leitos

Agendamento de consultas, internações e cirurgias

- Criaç~o, manutenç~o e controle de prontuários

- Controle de visitas

Informações sobre pacientes atendidos

- Emiss~o de relatdrios m~dicos

SUBSISTEMA

TRATAMENTO

DOS SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNdSTICO E

- Laboratdrio

-Radiologia

Anatomia patológica
.....Farmácia

Banco de sangue

- Metodos gráficos(Eletro-Encefalograma,Eletro-Cardiograma)'

SUBSISTEMAS DE ESTATÍSTICAS HOSPITALARES./

Estatísticas, índices e indicadores

-Auditoria e avaliaç~o dos serviços.9

Seria de grande interesse estudar em detalhes os fluxos

de alimentação de informação de alguns sub-sistemas

hospitalares sobre os outros. Os sistemas de informaç~o

informaçõesintegrados devem permitir relacionar as

epidemioldgica, assistencial e econ8mica, a fim de ajudar

aos responsáveis da planificação e gestão sanitária a tomar



as decis5es oportunas para aproveitar mais e melhor os meios

que.as. institui~5es utilizam na assistincia sanit~ria.

Sistemas de informa~~o complexos, que manipulam um

grande volume de dados, Caso dos hospitais, não podem

funcionar de forma eficaz sem a ajuda do computador. Este

possibilita solu~5es tecnolcigicas para o importante problema

do manejo da o informa~~o e facilita as tarefas

administrativas da organiza~ão assistencial.?

1.5. UTILIDADE DA INFORM'TICA NO HOSPITAL.

Na ~rea da sadde a informitica tem sido utilizada

.'principalmente nos níveis secundirio e terci~rio da atenção,

quer dizer, hos hospit~is. Uma das raz5es ~ que ti manejo da

informaç~o constitui de 20 a 25% do custo das atividades dos

hospitais.

Os sistemas de informaç~o processados manualmente, em

parte ou em sua totalidade, podem resultar suficientes em

organiza~5es de pequena dimensão, exigincia ou complexidade.

Porém. na medida em que aumenta a tecnificaç~o dos servi~os

hospitalares e de sua gestão, o volume de informa~ão e a

rapidez com que deve ser obtida, ~ indispensivel recorrer a

sistemas automatizados.



Os programas de sadde podem-se bene~iciar muito com o

uso apropriado da informática. Os sistemas manuais de gestão

de serviços de sadde apresentam diversos problemas;

principalmente. são inexatos e incompletos.

Decisões estratégicas se baseiam em dados globais ou

derivados que se extraem de fontes primárias. Em um sistema

manual. são compilados e transcritos por empregados de

escritório. Com frequencia. a qual idade do processamento

manual deixa a desejar. Tem-se feito estudos da transcrição

de dados em diversos contextos e observado que é frequente

causa de erros.

O risco implícito na adoção de decisõ~s estratégicas e

gerenciais cresce

in formát ica.
Outro problema dos sistemas manuais é a dificuldade

quando não se dispõe do :apoio da

inerente a incorporar dados de distintas fontes ou a

comparar fatores mutuamente excludentes. A base de

conhecimentos necessál-ios pal-a a atenção de saúde tem-se

ampliado tanto que excede a capacidade individual pata

manej al-Ia.

É fl-eqUentemente impossível, det ermfnar a impm-tância

reLa t Lva de diversos dados para uma decisão CBue afeta aos

de sadde se não se dispõe de sistemas

automatizados.Faz muito tempo observam+s e estes problemas



nos sistemas manuais, por~m n~o ~ at~ datas recentes que se

tim consideradocriticos.

Em primeiro lugar, o volume de dados sobre sa~de tem

crescido em forma exponencial. Este aumento tem conduzido· a

distintas interpreta~5es, de tal maneira que a complexidade

e os intercâmbios de pontos de vista têm-se avolumado

paralelamente. Ali's, durante os últimos anos, tem cobrado

força a opini~o de que o que ocorre em campos alheios ao

setor da saúde tem repercuss5es nas decis5es que se tomam no

marco da atenção de sa~de. O fenômeno de explosão do

conhecimento humano exige m~todos rápidos de manejo, coleta

e combinação de dados.

Por conseguinte, a informação é imprescindível

atenção de saúde eficaz. É um recurso chave.

para a

Sem a

informática, esta é frequentemente inexata, incompleta,

inacessível, não está disponivel,

demasiado tarde para ser útil.

não ~ confi~vel e chega

Esta tecnologia permite aproveitar a informação

armazenada em dintintos arquivos e bases de dados. Se não se

conta com o apoio da informática não resulta prático e ~

demasiado costoso recopilar e processar dados de esse tipo.



Atualmente

funcionamento.

há muitos
Porém, ditos

sistemas informatizados em

sistemas têm distintos

objetivos, utilizam tecnologias variadas e podem realizar

diversas funçBes. Os objetivos geralmente incluem os

aspectos seguintes:

- Atender os requisitos de processamento de dados de cada

departamento utilizando sistemas independentes; por exemplo,

serviços clinicas. de laboratório, r~diolo9ia, diet~tica e

vigilancia especial.

- Aumentar a eficiência nos hospitais mediante a transmissão

dos dados sobre os pacientes entre os distintos

departamentos do, hospital, o processamento de dados sobre

cada paciênte. agendamento de consultas e a programaçio dos

recursos.
- Facilitar a gestão dos hospitais. proporcionando aos

administradores dados oportunos e em formato apropriado para

a adoçlo de decisBes;
Proporcionar aos médicos e ao pessoal de saúde informação

médica exata e atualizada;

- Armazenar informação sobre

médicos praticantesi
Prover registros especializados

estudantes de medicina e

por enfermidade (por

exemplo, para neoplasias, ·doenç:as degenerativas ou

c r-ón í c aa r r .



- Proporcionar meios de comunica~lo eficiente com as

instituiç5es de sadde externas ao hospital, tais como

centros de sadde, clínicas, ambulat6rios e escrit6rios

administrativos dos serviços de sadde do governo local;

- Proporcionar dados para investigaç5es clínicas.

Alguns dos objetivos precedentes nlo estio diretamente

relacionados com a atençlo pessoal. Porem, o sistema em

conjunto contribui ao sUprimento de melhores serviços.~0

1.6. DESCRIÇ~O GENÉRICA DE ALGUMAS APLICACõES.

Entre v~~ios programas específicos de efic~cia

comprovada se têm selecionado alguns a título de exemplo, em

vista de seu uso generalizadO em , ;var10S paises das

possibilidades de estender sua utiliza~io. Esta sele~io se

baseia em princípios gerais que parece0 ter aceitaçlo

universal.

1.6.1.CONTROLE DE ADMISSÃO E MOVIMENTACÃO DE PACIENTES.

Sua funçlo principal ~ registrar todas as pessoas que

têm direito ao uso ou usam os serviços da instituição

hospitalar, com o objeto de atribuir-lhes um ndmero'dnico de

~rontu~rio, e permitir o seguim~nto atrav~s de sua instancia

intra-hospitalar. Permite ter as seguintes vantagE~:



Dispor de um ndmero dnico de prontu~rios para cada

paciente~ não importando as vezes que faça uso do hospital.

Ter um ndmero de caso, confi~vel dentro do manejo das

aplicações de controle estatístico.

Melhorar a função de ar qu f vo , pe,-mitindo r~pida

localização dos prontu~rios.

Pr oporcionar um meio de ident if icação dos uSl.lár ios do

hospital no caso de consulta externa ou reingresso não

planejado.

Abrange todas as etapas percorridas pelo paciente no

hospital. desde o seu registro até a alta_~~

1.6.2. INTERNAÇÃO E CONTROLE DE LEITOS.

O objetivo desta função é manter atualizada a relação

de pacientes que estão em regime de internação hospitalar,

fornecendo infm-maç:ões complementares como Le í to , clínica,

médico, diagnóstico de internação. e data de

internação. Obrigatoriamente. o pacien~e deve ser matriculado

no hospital~ antes de ser internado. Transfer~ncias, altas e

óbitos são também registrados.

Esta ap Iacacão ge,-a automat icamente avisos para todas

as unidades envolvidas com a intel-nação de um paciente:

nutrição, banco de sangue. contabilidade,

secretaria de clínica, entre outros. Atra~és deste sistema,

o administrador pode, também controlar a taxa de ocupação do

hospital.9
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Aproveitando a logística fornecida por um sistema de

processamento de dados. ~ possível quantificar a produçSo

hospitalar ao nível de seus centros de custo de base e

intermediários; assim. por exemplo, os seguintes itens

poderiam ser especificados e ter sua produção quantificada:

Exames de laboratório;

Radiografias;

Tratamento radioterápico

Atendimento de fisioterapia

Atendimentos odontológicos.

Os centros de custos oferecem uma s~rie de produtos

consumidos em ~mbulatórios, enfermarias ou unidades de

terapia intensiva. A quantificação permanente da produção

permitirá seu confronto contínuo com o gasto de material de

consumo relacionado a esta produção. Por sua vez, a

apropriação do custo desta produção ~~ unidades consumidoras

permitirá um controle adequado dos mesmos.

NOTAS.
01- YACUBSOHN, Valeria J. Sistemàs de Informação Para

Hospitales.

Ensenanza

In: Centro Regional deI IBI para I a

de la Informática. Actas I Congreso

Iberoamericano de Informática ~ Sõlud. Panamá. 1 a 5

de dic de 1986. p.165-74.



28

02- EDUARDO, Maria Ber~adete de Paula. A Informaç~o em

Sadde no Processo de Tomada de Decisão. Revista

Administração Pública, Rio de Janeiro, 24(4): 70-7
ag%ut 1990.

03- MINISTÉRIO DA SAúDE. Secretaria Geral. Orientação Para

Organização de Centros de Saúde: O Planejamento Local.

Brasília, ~entro de documentação do M.S.

(s~rie A: normas e manuais t~cnicos. 20)

1985, 74p.

04- MEDICI, Andr~ Cesar. Descentralização e Informação en

Sadde. Revista Instituto de Pesquisas Econômicas

Aplicada IPEA, Brasília, 5: 5-30 jun.1991.

05- SILVEIRA, Maria Helena. Consideraç5es Sobre o Sistema

de Informação no Setor Sadde. Revista Saúde Pública,

São. Paulo, 8: 119-28, 1974.

·06- RODRIGUES. Roberto Jaime. Informação, Computadores e

Sistemas de Saúde. In: LIMA GONÇALVES, E~nesto.

coord. o Hospital e a Visão Administrativa

Contemporânea. São Paulo, pioneira, 1983. p.183-201.

07- CLAVERO, Javier. ~ MIRO, Con r r.ad c . Centro Andaluz de

Desarrollo de los Sistemas de Informação

San itária. In: Centro Regional deI IBI para la

Ensenanza de la Informática. Actas I Congreso

Iberoamericano de Inform~tica ~ Salud. Panam~,

de dic de 1986. p.175-86.

1 a 5



29

como A!1uda a

Regional deI

la Gestión

Los Sistemas ~e Informa~ão

Hospitalaria. In: Centro

08- SEARLE HERNANDEZ, Guillermo.

IBI para la Ensenanza de la

Informática. Actas I Congresso Iberoamericano de

Informática ~ Salud. Panamá,

164.

1 a 5 de dic 1986.p.145-

09- ARCON, Luiz Carlos. Aplica~ões do Processamento de

Dados na Administração

GONCALVES, Ernesto (coord)

do Hospital. In: LIMA

o Hospital e a Visão

Administrativa Contemporânea. São Paulo, pioneira,

1983. p.243-259

10- ORGANIZAClóN PANAMERICANA DE LA SALUD. ORGANIZAClóN

MUNDIAL DE LA SALUD. La Informática ~ la Telemática

en el Campo de la Salud: Usos Actuales ~ Potenciales.

Washington. D.C .• Pub.científica NO.523, 1990. 108p.

11- BENITEZ BATHEN, Rolando. Sistema Administrativo de

Informação ~

Regional deI

Procesos Hospitalares(SAIPH). In: Centro

IBI para la Ensenanza de la

Informática. Actas I Congreso Iberoamericano de

Informática ~ Salud. Panama, 1 a 5 de dic de

.i986 .P .353-63.



2. SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATiSTICA.
2.1. INTRODUCIO. O SAME,UH CENTRO VITAL DE INFORHAC~O.

Os médicos de todas as epocas têm utilizado algum

mecanismo para captar dados de seu paciente, process~-los,

reordená-Ios e utilizá-los em prove a t o de seu bem estar.

Esses d~dos eram guardados em sua mem6ria, obtidos de outros

médicos e, para os melhor organizados,

arquivados em anota~5es pessoais.&Q

Com a organização do SAME, o médico e em gej-al os

serviços de atenção médica têm op ort un adade de c ap t ar ,

processar, armazenar e recuperar in~ormação valiosa de tipo

clinico, ~ocial, financeiro, administrativo e técnico, para

benefício tanto da sociedade quanto dos fOl-necedores do

servi,.;::omédico.

A boa administra~ão garantirá a quantidade e a

qualidade desses serviços a custos compatíveis, e, para bem

ava lLar' essas características, a dire~ão do hospital terá

que contar com uma série de informa~5es, que lhe cheguem ao

conhecimento com a rapidez e o rigor necessários.

Em outras palavras. deverá o administrador ter ciência

de tudo o que se passa com o paciente. desde o momento em

que admitido; de como estão sendo utilizadas as

disponibilidades assistenciais da instituição, da quantidade
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e qualidade dos serviços hospitalares e dos custos
operacionais.

o conhecimento desses fatos implica em atividades de

documenta~ão, coleta e processamento de dados. Assim, na
estrutura do hospital, deve-se considerar a inclusão de um

servi~o responsivel pela sua eHecu~ão. Este servi~o, peça

importante na organiza~ão hospitalar, ~o Servi~o de Arquivo

M~dico e Estatística, conhecido pel~ sigla de SAME, no

Brasil.

o planejamento da saúde é uma etapa administrativa de

real valor. Visa recolher informa~ões sobre as necessidades

da população e os recursos a serem utilizados para a

obtenção de um bom estado sanitirio.

Por isso mesmo impõe-se a organização de um serviço de

arquivo m~dico e estatist~ca hospitalar do melhor nível

possível, capaz de fornecer prontamente as estatísticas

mddicas e administrativas da institui~ão, voltado para uma

comunidade desenvolvida e c8nscio de suas responsabilidades.

É o SAME quem possibilita o perfeito controle dos

programas de trabalho e a conduta a seguir por parte dos

órgãos responsáveis pela administração do hospital; que

prepara todas as informações que venham a esclarecer os

organismos da saúde pública, ou mesmo o público em geral;



~
~

que prepara ainda o material estatístico para os relatórios

mensais ou anuais exigidos pelo hospital.

É ainda a este setor que cabe organizar material

estatístico de interesse médico, com o fim de mostrar as

experiências do hospital em diversos problemas médicos

científicos.~2

Os registros médicos constituem o instrumento mais

importante para armazenar e extrair informação e para

analisar a atenção de saúde. Contêm toda a informação

relativa ~ história clínica do paciente e ~ sua saúde. São

também fonte importante de informação para os gerentes de

saúde sobre o controle da qualidade, as estatísticas

sanitárias e a utilização dos serviços.~4

A pesquisa e o ensino, atividades primordiais na

concepção moderna do hospital, não são mais realizadas as

custas do sacrifício do doente, mas, sim, pelo estudo do

minucioso registro de todos os resultados dos exames

complementares de diagnóstico, da evolução do caso mórbido~

dos efeitos obtidos com os tratamentos empregados, e do
comportamento do organismo, após a alta hospitalar. Todos

estes dados, fornecidos pelo prontuário médico, são

confeccionados, guardados e manipulados pelo serviço de

arquivo médico e estatística.~s



É. pois. necess~rio. que o hospital se organize no

sentido de poder fornecer ao m~dico. a qualquer hora, os

dados que precisar. para atender seu paciente com presteza e

eficiência.

Por outro lado. tantas e tão importantes são as

informações que lhe são fornecidas pelo doente, às vezes de

car'ter extremamente sigiloso, que se torna impossível

manter, em condições apropriadas de consulta, os dados

coletados e registrados por escrito por toda a equipe

responsável pela saúde do paciente, a não ser que um serviço

seja especialmente criado. com a finalidade da ordenação,

guarda e conserva~ão dos dados, que, reunidos. constituem o

prontuário médico.~6

o arquivo médico. ou seja, o reposit6rio centralizado

de todas as informações pessoais e médicas sobre os

pacientes de uma organização de atenção à saúde, tem

importincia fundamental em praticamente todas as suas

at ividades clínicas e em muitas das atividades

administrativas.

Este papel central do arquivo médico ocorre em todos os

ambientes de atenção à saúde onde a medicina individual ~

praticada. tais como consult6rios, clínicas. laborat6rios.

centros de saúde e hospitais.



Numa ~poca na qual o hospital converteu-se em um

verdadeiro centro de serviços de sa~de, aqueles respons~veis

pela sua administração não poderão considerar a importante

fUhçio do SANE como um si~ples processo casual e secund~rio.

Aliás, diríamos, em conclusão, que é ao SANE que

cumpre, no hospital, a importante tarefa de revelar o grau

de desenvolvimento técnico e de efici~ncia de seus serviços.

2.2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA.

O SANE éum serviço técnico imprescindível ao hospital

e que permite estimar o valor do trabalho profissional e o

grau de eficiência com que são tratados os paçientes que

recorrem ao mesmo. Este serviço se entrosa com os demais

serviços técnicos e administrativos da inst it u í cão ,

colaborando com os mesmos no aprimoramento do ?adrão de

assistência prestada.~?

De acordo com Barquin ~Q o serviço ou depart ament o deI

arquivo médico encarrega-se da coleta dos dados clínicos, do

arranjo correto dos prontuários, da intercalação dos

diversos documentos n ec e s s ã r í o s para a integração do

prontuário, . da sua guarda, da conservação e da

microfilmagem, em suma ,de todas as funç5es relacionadas

com o movimento e conservação do prontuário médico; e, por

outro lado, da coleta de dados gerais e específicos



relativos a presta~ão da aten~ão médica, que integram os

aspectos da estatística geral e da bio-estatística.

o primeiro item, além de permitir apreender o vulto dos

serviços prestados pela unidade médica, em diferentes

~n9ulos serve de base ao departamento de contabilidade para

calcular os custos unit~rios e estabelecer o controle de

diferentes processos administrativos do hospital,

assegurando uma administração sadia e evitando desperdícios

e perdas.

Por outra parte, os dados proporcionados pela bio-

estatística são os melhores índices para se conhecer a

qualidade da atenção médica e suas características

específicas.

MacEachern, citado por Sounis ~?, define o serviço de

arquivo m~dico e estatística como aquela unidade do hospital

"respons~vel pela guarda adequada dos prontu~rios médicos

dos pacientes e pela confec~ão de an~lises e relatórios

necessários para demonstrar a qualidade e a quantidade de

serviç:o prestado. Ele deve ainda colaborar para o progresso

da ciência médica através do registro dos dados."



2.3. IMPORTANCIA DO SAME.

Nos últimos anos, os membros do corpo médico. os
administradores e as mesas administrativas dos hospitais têm

adquirido maior consciência no que concerne a necessidade de

avaliar regularmente a qualidade da atenção que se oferece

aos pacientes.

Por essa razão a utilização adeq~ada do prontu~rio tem

chamado a atenção desses grupos de maneira muito mais

significativa que anteriormente. Tem sido reconhecido como

instrumento importante. em realidade o único meio existente

para avaliar a qualidade da atenção médica e a utilização

das facilidades do hospital.

J~ não se considera a história clínica como objeto

inativo. quer dizer. como algo que se mantém para satisfazer

os requisitos dos organismos de acreditação ou} no caso de

possíveis doenças futuras de pacientes, para justificar as

reclamaç5es do seguro, ou, ainda, para comprovação legal, ou

p~ra estudos de pesquisa. Apesar de estas raz5es serem

também importantes para a manutenção das histórias clinicas,

tornaram-se secund~rias ante a função principal de servir de

meio tangível para avaliar a qualidade da atenção médica.~9



o SAME est~-se transformando em um verdadeiro

prestador de servi~os. Ao fazê-lo, cump~e a fun~io que

constitui, em realidade, o motivo de sua existência na

organiza~io do hospital.

A mudan~a do prontuário do paciente de um estado

estático a outro dinimico requer uma altera~io

correspondente na~ funcões do SAME para um sistema flexível

e a adaptação em proporçio direta às metas e aos servi~os do

hospital que estio constantemente em evolução.s0

Atualmente este serviço j~ nio.~ considerado unicamente

como responsável pela guarda dos prontuários m~dicos e o

elaborador

importante

dos índices necessários, tendo um papel

na assessoria do pessoal m~dico e da

administra~io.

Alcançar uma boa atençio para o paciente, objetivo que

deveria inspirar a atividade profissional e administrativa

de todo o pessoal em nossos hospitais; depende da coopera~ão

de muitas pessoas e da convergência de diversos fatores.
Entre os meios de se lograr uma alta qualidade do serviço

hospitalar, a preparaçio e o arquivamento adequados dos

prontuários não são os menos importantes.s~



Para ser individualmente capazes de acompanhar a

evolu~ão de seus pacientes e decidir qual é o melhor

tratamento para distintas doenças, os médicos necessitam

informação (experiências registradas ) sobre como têm

respondido ao tratamento os diversos pacientes atendidos.'

Os administradores, a nível nacional, regional e

local, necessitam. saber que serviços médicos e sanit~rios

têm sido prestados e quantos pacientes, de que idade e sexo,

foram tratados ou necessitarão tratamento e para que

doenças. Os arquivos médicos dos pacientes proporcionarão
I

veículo de comunica~ãoinformação para ambos os fins: como

para o pessoal de saúde que intervém no cuidado dos

pacientes e como fonte de dados administrativos.

Por conseguinte, cada hospital, policlínica,

departamento de pacientes ambulatoriais e outras

instituições de saúde, necessitam manter adequados ar~uivos

médicos de todos os pacientes, internos ou ambulatoriais.ee

As estatísticas hospitalares têm, portanto, uma função

primordial a cumprir, sendo assim imprescindível que o
• I

hospital moderno conte com um departamento adequado de.

registros hospitalares. A utilidade destes não é só a boa

administração da aten~ão médica no próprio hospital. Se

estivezem devidamente organizados podem fornecer valiosos

dados sobre morbidade, o que permitirá realizar um melhor



planejamento das atividades de sa~de para a ,poPulaçio em

geral.

Um bom prontuário médico é ~til para vários propósitos.

Além do objeto primordial que justifica a existência do

prontuário médico-proporcionar uma documentação escrita

sobre a doen~a do paciente-ele fornece também uma prova

escrita da natureza e qualidade da aten~ão e do tratamento

recebidos pelo paciente.~~

o profissional do SAME desempenha importante papel no

desenvolvimento de um sistema funcional de registros

hospitalares. A qualidade da própria história clínica e o

uso da informa~ão que contém dependerá, em grande parte, da

habilidade e diplomacia do pessoal do SAME em explicar a

todo o corpo médico o significado de uma história clínicai

de sua habilidade em produzir informa~ão, e de seu desejo de

fomentar entre o corpo médico e outro pessoal a utiliza,io

da mesma.

Por conseguinte, a qualidade e extensio do serviço

prestado dependerio principalmente da exatidio e da

utilização da informação registrada na história clínica, da

disponibilidade desta e de sua utilizaçio pelo pessoal

profissional.Q.~



Não se pode conceber, atualmente, o funcionamento
eficiente de uma instituição hospitalar sem prontu~rios

médicos completos, uma vez que a avaliação qualitativa da

assistência prestada ao doente só é factível

dados fornecidos por aqueles documentos.
através dos

Assim como se fala em contabilidade financeira~ também

se pode usar a expressão "contabilidade do trabalho médico",

para a tarefa que permite avaliar, em termos de números

absolutos e relativos, a natureza e qualidade da assistência

prestada ao paciente, razão de ser da instituição.~7 .

Daí, pois, a necessidade da existência de um serviço

encarregado primordialmente da guarda, da conservação e do

arquivamento de documentos tão importantes para a melhoria

da saúde da coletividade.

Esta é nossa tese: os históricos clínicos são cada vez

mais importantes e a tarefa do pessoal do SAME exige maior

responsabilidade e autoridade que as normalmente a ele

atribuídas na maioria dos hospitais. Cremos que o

especialista de registros médicos deve ser reconhecido como

técnico de alta importância e que merece receber recursos de

vulto superior aos atuais.



Objetivando elevar seu status, o especial~sta

criadas pelas
do SAME

deve aproveitar as oport un id.ades novas

técnicas, aliar sua especializa,~o às do programador de

computadores e do estatístico e estar disposto a aceitar

qualquer preparação formal e capacitação adicional que isso

implique.Q4

Tendo sido reconhecido que os prontu~rios médicos são

instrumentos fundamentais para a avaliação dos cuidados

prestados, cabe ao pessoal do SAME estimular o corpo clínico

e a administração a empreender essas avaliações e utilizar

cabalmente os instrumentos disponíveis. É necessário que os

funcion~rios do SAME possuam formação suficiente para

auxiliar o desenvolvimento desses avanços,
para levá-los ti cabo.~9

e boa vontade

2.4. FINALIDADES.

O SAME tem por finalidade a organização da memdria do

hospital, coletando as informações sobre a assistência

prestada ao paciente. direta ou indiretamente.

Neste departamento se centralizam os prontuários

médicos compilados durante o tratamento dos pacientes, que

podem ser usados como referências em caso de doenças

futuras, na pesquisa clínica e estatística, como instrumento

administrativo no planejamento e valoração de programas

".'.-



-

hospitalares e como proteção legal do pa~ientef do hospital

e do médico,Q~

Como podemos ver pelo enunciado descritivo do serviço,

ele reúne um conjunto de atividades, agrupadas em torno de

um mesmo objetivo, qual seja a documentà~ão organizada da

passagem do paciente pelo hospital, englobando as seguintes

finalidades:

- Manter um sistema de registro que cont 1"01 e toda

movimentação dos pacientes no hospital;

- Zelar pelo correto preenchimento dos prontu~rios, bem como

pela guarda, conservação, utilização e controle dos mesmos;

- Elaborar estatísticas, tabelas e gr~ficos representativos

da realidade encontrada nos prontu~rios;

- Colaborar com a administração e demais serviços fornecendo

os dados que necessitarem;
....Cooperar no estudo ou alteração dos formul~rios

relacionados com a assistência prestada ao paciente;
- Colaborar em programas de ensino e pesquisa,Q4.QP

Cada uma das seções tem, por sua vez, atribuições bem

específicas,



2.4.1.REGISTRO GERAL.

A função primordial do registro ou serviço de admissão

~ admitir pacientes para internação ou consulta no hospital,

de acordo com as normas e os regulamentos estabelecidos pela
,.

Mesa Administrativa e pela Direção Executiva; favorecer um

bom relacionamento com os pacientes, seus parentes e o corpo

clinico e atender às necessidades da comunidade.

As funções de registro englobam a internação, a

transferência e a alta ou o óbito de pacientes. As

principais atividades do registro compreendem:

supervisão e direção da função de admissão ao hospital;

coordenação da admissão com as outras fun~ões do hospital;

registro de pacientes, na medida em que chegam ao hospital

para internação ou consulta;

abertura de prontuário de novos pacientes;
entrevistas com pacientes, para obtenção da informação

necessária à sua identificação, internação e, além disso,

para obter dados necessários a outros serviços do hospital;

programação de reservas, para internações futuras;
elaboração de relatórios do movimento de ambulatórios,

internações, altas, óbitos, nascimentos e transfer&ncias aos

diversos serviços;
prestação de informações ao pdblico e ~s autoridades

legais e sanitárias sobre o estado de sadde dos pacientes



internados e outras ocorrªncias que n~o impliquem em

informaç5es confidenciais;

- controle e ~tualizaç~o do registro de vagas e~istentes no

hospital;

adoç~o de um sistema unit~rio de registro de pacientes;

controle das visitas.

tarefas variadas, tais como zelar pelos valores dos

pacientes; elaborar as relações de internaç~o e altas;

controlar o censo de enfermagem e verificar o enquadramento

em seguros de saúde.

2.4.2. ARQUIVO MÉDICO.

A seção de arquivo médico ter~ a seu cargo:

- compor, ordenar, conferir, arquivar e controlar os

prontu~rios médicos, de ambulatório ou de internação;

- revisar os prontu~rios médicos, zelando pela e~atidão no

preenchimento dos formul~rios que os compõem;

- fornecer os prontu~rios às unidades prestadorasl

.controladoras da assistªncia e controlar sua devolução;

elaborar atestados, declarações, certid5es e relatórios

médicos com base nas informações prestadas pelos médicos e

nas contidas nos prontu~rios, respeitando o sigilo imposto

por lei, a fim de atender as solicitações legalmente

autorizadas;
controlar toda a movimentação de prontu~rios '(f'

,il
requisitados ."H~



2.4.3. SEC~O DE ESTATisTICA.

As funções da estatística no serviço de arquivo m~dico

servem para canhecer uma s~rie de aspectos importantes em

relação ao funcionamento do hospital. Tem portanto, várias

finalidades:

classificar .os diagnósticos, mediante exame dos

prontuários completos;

elaborar informações estatísticas do movimento dos

pacientes e dos diagnósticos;

- receber, dos diversos órgãos do.hospital, mapas mensais

demonstrativos das atividades desenvolvidas;

levantar, mens,a1ment e, os indicadores previstos pelo

sistema de informaç5es hospitalares;

apresentar estatísticas sobre a incidência de moléstias;

levantar os coeficientes de causas de óbitos;

apresentar gráficos das atividades do hospital;

elaborar mapas mensais e

serviços médicos;
encaminhar, à seção de custos, dados estatísticos para

anuais das atividades dos

efeito de apuração de custos;

elaborar relatórios mensais de

óbitos.QQ
internações, altas e



2.5.RELACIONAMENTO DO SAME COM

HOSPITAL.

OS DEMAIS SERVIÇOS DO

Todas as atividades, num hospi~al, estio centradas no

paciente. Mesmo os setores que nio o atendem diretamente tªm

por dever promover esforços no sentido de proporcionar o

melhor dos cuidados hospitalares. As relações entre os

diferentes setores se processam em razio da assistªncia

médica ao doente.

Alguns serviços estio diretamente ligados à assistªncia

médica e outros indiretamente,

relações entre si.

mas todos devem manter'

o SAME, como os demais servicos técnicos, se relaciona,

em maior ou menor intensidade, com praticamente todos os

setores do hospital. Assim, por eHemplo, mantém

entrosamentos di~rios e sistem~ticos com a direçio, que

estabelece as diretrizes gerais e as normas para sua

organizaçio e o seu funcionamento e à qual deve prestar

conta de suas atividades.

entrosa-se com o corpo

De forma frequente e regular,

clínico e os outros serviços

técnicos, isto é a enfermagem, o serviço social. a nutriçio

e a farm~cia, com os quais trabalha em direta colaboraçio e

coordenaçio.Q9



Relaciona-se constantemente com o departamentos de

contabilidade. faturamento, zeladoria e almoxarifado, dos
quais depende para a ~execuçao de suas atividades

administrativas.

2.5.1. CORPO CLÍNICO.

O documen t o que vincula o SAME ao corpo clínico .e o

prontuário médico. cujo preenchimento é responsabilidade do

médico, que cuida do tratamento da paciente, quer de

ambulatório, quer de internação.

o SANE é responsável por manter o prontuário médico em

boas condições e de forma acessível. facilitando a sua

consulta por p~rte dos médicos, assim como por mantê-lo

ordenado e completo.

Para atingir esses objetivos, deve existir um perfeito

entrosamento entre o SAME e o corpo clínico, para

atendimento às solicitações do SAME. com relação ao

preenchimento dos prontuários e dentro das normas que foram

previamente estudadas e estabelecidas pela comissão de

prontuários médicos.

Este documento atingirá a sua real função quandO houver

estreito relacionamento, visando manter o mais alto nível de

eficiência das informações ali registradas.



,;,Em hospitais de ensino, os internos e residentes sao os

encarregados do preenchimento dos prontuários médicos dos

pacientes atendidos e tratados, quer no ambulatório, quel-

quando internados, sob supervisão do médico responsável.

Compete ao diretor do SAME esclarecer a este grupo e,

sempre que possível, a todos os membros do corpo clinico, a

extrema importincia que as documenta~5es clínicas completas

têm na investiga~ão e na pesquisa.

Além do corpo clinico, requer o setor em foco estreito

entrosamento com os servi~os complementares de diagnóstico e

t r a t amen t o .

É fl-equente o paciente receber alta hospitalar, antes

que o prontuirio esteja devidamente completado~ podendo

faltar alguns dos exames solicitados ao

laboratório clínico, à radiologia, ou i anatomia patológica

para elucidação do diagnóstico e orientação terapêutica com

relação ao paciente internado.~6 Compete ao SAME pedir aos

serviços correspondentes os relatórios dos exames para

anexa~ão ao prontuirio.



2.5.2. ENFERMAGEM.

Com este serviço também há relacionamento de

dependência, pois ele deve suprir ao SAME informações sobre

o estado de saúde dos pacientes, e dados relativos a

nascimentos e óbitos. o serviço de enfermagem é um dos

maiores responsáveis pelo funcionamento cabal daquele setor,

contribuindo perante a comunidade para a boa ou má reputaçio

do hospital.

~ por intermédio do censo diário que o serviço de

enfermagem informará da movimentaçio dos pacientes no

hospital, fazendo com que o seu encaminhamento ao SAME seja

efetuado em tem~o hábil e com a exatidio exigida.

Contém ainda o prontuário médico impressos r·elacionados

com o serviço de enfermagem. Todo o procedimento de

enfermagem prestado ao paciente deve ser registrado no

impresso específico destinado a esse fim. devendo ser

encaminhado ao SAME quando o paciente deixar a

inst t t utcão .:d0

2.5.3.SERVICO SOCIAL MÉDICO.
As relações entre o SAME e o serviço social médico sio

de grande importância para um bom funcionamento

administrativo de ambos os serviços,

tratamento médico-social do paciente.

assim como para o



Dada a atribuiç~o do SAME, de controlar toda a

movimentaç~o dos pacientes no hospital, os assistentes

sociais em muito dependem de informações desse serviço para

o planejamento e a decis~o de suas ações.

o entrosamento entre o SAME e o serviço social médico

ocorre desde a matri~ula do paciente, no ato de sua

internaç~o, durante sua hospitalização, por ocasi~o da alta

hospitalar e até no programa de seguimento médico. A troca

de dados se processa em ambos os sentidos,

completando reciprocamente.Q9
muitas vezes se

As informações colhidas pelo serviço social médico, em

suas entrevista~ sócio-econ8micas ou no estudo de casos,

devem ficgr arquivadas no prontuirio do paciente para que o

médico ou outro profissional possa consultar esse impresso

sempre que necessário.

o entrosamento entre o SAME e o serviço social m~dico

deve ser o mais eficiente possível, contribuindo para a

diminttiçio da p~rman&ncia do paciente no hospital, depois

que lhe for dada alta m~dica.~0



2.5.4. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO.

Este serviço mant~m relacipnamento com o SAME, pois a

nutricionista precisa frequentemente consultar o prontuário
~
p' m~dico do paciente, a fim de verificar se o m~dico

responsável receitou-lhe dieta especial, se modificou a

anterior, ou se o paciente apresentou qualquer reação a

ingestão do alimento prescrito, para poder participar ao

m~dico esses fatos e, possivelmente, mudar a dieta.

Deverá este serviço possuir impresso especial a ser

preenchido pelo nutricionista, o qual será parte integrante

do prontuário do paciente.

2.5.5.SERVICO DE FARMÁCIA.
Este ~ outro serviço que tem relacionamento com o SAME,

pois, após a internação do paciente na instituição, o SAME

comunica, atrav~s de impresso escrito, que o paciente está

sendo internado, especificando o nome da clinica, o n~mero

do quarto ou enfermaria, para que o serviço de farmácia

possa enviar ~ unidade de internação o medicamento prescrito

pelo m~dico.



~
~

2.5.6. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Q~anto aos serviços administrativos, possui, tambim, o

serviço de arquivo midico e estatística íntimo entrosamento

C.OID SI-ande parte deles. O SAME necessita da colaboração dos

serviços de contabilidade~ pessoal~ almoxarifado, manutenção

e limpeza, a fim de saber o custo de paciente-dia~ nas

divet-sas áreas.

PossuL desta fOl-ma, .o SAME, estreito relacionamento

com quase todos os serviços do hospital. inclusive o

conselho de· administração e a super.intendência, remetendo-

lhes relatdrios estatísticos para avaliação do trabalho

desenvolvido no dia-a-dia hospitalar.
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3. ORGANIZAÇ~O DO SERVICO DE ARQUIVO M~DICO E ESTATiSTICA
3.1. GENERALIDADES.

Nos capítulos precedentes tratou-se dos registros

hospitalares, dos seus usos e de certos procedimenllls

operacionais. Serão apresentados agora alguns princípios e

esquemas de organi2a~ão do servi~o q~e, dentro do hospital,

tem a responsabilidade de desenvolver

cu~tQdi~- los e extrair a informa,ão

esses registros,

deles derivada o

servi,o de arquivo médico e estatística. Serão tratados, a

seguir, alguns temas relacionados com a sua administra~ão.

o tipo de órgani2a~ão adotada poder~ variar de um

hospital a outro segundo as condições particulares de cada

um, porém, deverá responder, em todos os casos, ao princípiO

fundamental

paciente.

de que o hospital existe para benefício do

Por sua natureza, um sistema de registros hospitalares

requer a participação, em maior ou menor grau, dos distintos

setores do estabelecimento. Para um adequado funcionamento é

indispens~vel atribuir a responsabilidade de sua manutenção

a um setor determinado, que deveri organizar o sistema,

preservar os registros e forneci-los oportunamente segundo

as necessidades dosusuirios.~~

. .



CORACH, citado por Leal de Moraes!'<l12,<;lfirmaque o
departamento de informaç5o e registros m~dicos do hospital e

o núcleo vital de toda pesquisa, sendo, pois, importante

organiz~- 10 segundo as normas mais modernas, colocando à

sua frente pessoa especializada, em regime de dedica~ão

exclusiva.

Originalmente as funç5es relacionadas com a manutenção

dos registros hospitalares e a pr'udud\o de estatísticas

corresponderam ao setor administrativo e aos serviços

clínicos. Com o desenvolvimento dos programas de atenção

m~dicaestimulou-se o uso da informação derivada destes

registros, ao mesmo tempo que se deu maior relevincia à

história clínica como instrumento de melhora da atenção

médica do paciente e de pesquisa e ensino.!'<I~

Não resta a menor dúvida sobre a necessidade de

funcionamento do arquivo médico e estatística nos hospitais

de qualquer porte, única maneira de analisar, orientar e

comparar dados e assim poder prever e fixar diretrizes

futuras.

Isso tudo avulta quando se trata de hospitais de

ensino, por serem centros formadores de pessoal médico ou

paramédico, q~e devem dar o exemplo da mais alta qualidade e

eficiência no atendimento clínico.~e



3.2. ESTRUTURA DO SERVrça DE ARQUIVO M~DICO E ESTATisTICA.

Um departamento de arquivo m~dico e estatística, como

qualquer outro setor do hospital, deve ser organizado com as

seguintes finalidades: prestar serviços ao paciente, ao
corpo clínico, à direção do hospital e à sociedade.~~

A instalação de um serviço de arquivo m~dico e

estatística depende de vários fatores, dentre eles, sua

aceitação. Para tanto será necessário não somente justificar

sua exist~nciano hospital mas ressaltar os benefícios que

trará à instituição.~~.

Para a implantação bem sucedida de um sistema adequado

de registros hospitalares ~ essencial: i ) um perfeito

conhecimento por parte da mesa diretora do hospital, do

corpo m~dico, do diretor e do profissional de registros

hospitalares, das responsabilidades que lhes competem em

relação ao sistema e, 2) o desejo, por parte de cada um

deles, de assumir suas res~ectivas responsabilidades e de

trabalhar de maneira que se garanta uma atenção m~dica da

melhor qualidade para o paciente.~~·

É fato sabido que a transposição mecânica e acrítica de

um modelo de organização tende a levar, na maioria das

vezes, a estruturas organizacionais inadequadas ao tipo de

atividade que se quer desenvolver. Visando evitar tal
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paradoxo, faz-se necessário frisar que o esquema ora

apresentado nio ~ um modelo rígido de estruturaç50 de um

servi~o de arquivo médico e estatística (SAME), mas, sim,

uma proposta de organização, que se pretende ser flexível e

adaptável às particularidades de cada unidade hospitalar.

Esta estrutura poderá ser modular, crescendo ou

tornando-se mais complexa de acordo cum as características

ou especificidades da unidade hospitalar e conforme, também,

ao estágio de organização e modernização do hospital

Tendo sempre em mente a necessidade da contínua

adaptação e atualização dos serviços, partimos de uma

proposta mínima que deve ser estudada, analisada,

reformulada e acrescida de novos elementos, caso necessário.

o setor que responde pelos dados de produção de

serviços e outras informações, em nível hospitalar, tem

peculiaridades próprias, dependendo das características e da

história de cada hospital. Em algumas unidades, está

estruturado como serviço de arquivo médico e estatística; em

outras, como serviço de documentação médica; e, ainda em

outras, como setor de documentação e auditoria médica.

Almeja-se, contudo, que estudos posteriores e a experiência

vivenciada pelas unidades hospitalares venham a definir um

modelo de estruturação de um serviço de estatística

hospitalar.2s
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o organograma do serviço de arquivo médico e

estatística depende diretamente do tipo de hospital

movimentação de pacientes que o mesmo apresenta.

e da

Na estrutura administrativa do hospital, considera-se o

SAME como umadependincia da divisão de serviços técnicos;

esta posição reflete a dualidade de seus objetivos, de um

lado administrati~os, a saber, a guarda e distribuição dos

prontuários médicos dos pacientes, do outro lado técnicos,

provendo a nomenclatura especializada para o conte~do dos

prontuáriOS e a compreensão do processo de cuidados

dispensados ao paciente.~6

Como exemplo. apresentamos um modelo de constituição de

um serviço de arquivo médico e estatística, simples e de

fácil operação, que comporta três subsetores: Registro

Geral. Arquivo Médico e Estatística. (Figura No.3.2.1.)

As funções incluídas dentro do organograma relacionam-

se principalmente com a atenção médica. É frequente que

desenvolva outras atividades ligadas ao ensino e à pesquisa

clinica, administrativa ou operacional do mesmo

departamento. O esquema apresentado tem por objetivo servir

de guia para a adoção de critérios uniformes na organização

do serviço de arquivo médico e do sistema de informação para

um hospital.
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Nos hospitais em que os serviços de estatística e

arquivo hospitalar s~o mais complexos, o modeln pode tamb~m

englobar o núcleo de apura~ão de custos, na medida em que o

subsistema de custos hospitalares faz parte do sistema mais

amplo de informaç6es hospitalares.

Outra atividade importante, que pode estar incluída nos

serviços de arquivo e estatística hospitalar, no caso dos

hospitais melhor estruturados, ~ a auditoria m~dica. Nesse

caso, a complexidade do sistema de informaç6es ci muito

maior, incluindo arquivo, documentar;:~o, estatística,

auditoria m~dica, levantamento e pesquisas.

o SAME, numa proposta de serviço simplificado, tem por

finalidad~ a otganizaç~o da memória do hospital, coletando

as informaç5es sobre a assistincia prestada ao paciente,

direta ou indiretamente. Cabe ao serviço abrir e manter sob

sua guarda os prontuários dos pacientes, proceder a estudos

noso16gicos e estatísticos do hospital e, em alguns casos, ~

identificaç~o do paciente que não apresenta qualquer

documentação pessoal.~s

Como ocorre com os demais serviços t~cnicos, as

atribuiç5es conferidas ao SAME variam de acordo com o

hospital ~ sua finalidade.
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As distintas variantes no que concerne à organização e

atribuição de funções do departamento dependerão, como se

mencionou repetidamente, das características e

possibilidades de cada hospital.

De qualquer maneira é indispensável que o departamento,

uma vez fixadas suas funções, elabore o correspondente

organograma, Constitui uma ajuda valiosa para a compreensão

de sua estrutura completa, a determ~nação das linhas de

autoridade e responsabilidade, a distribuição do pessoal, e

o esclarecimento das inter-relações entre as partes que o

compõem. Também é importante para pesquisar a duplicação de

funções ou desvios da organização. Deve-se revisá-lo

periodicamente e efetuar as modificações que se julguem

necessárias em cada oportunidade.

3.3. SAME I FUNÇõES.

o serviço de arquivo médico e estatística e

responsável pela identificaçSo, o c ori !. r' o 1 e I o estudo (? a

guarda dos prontuários médicos, Através da matrícula e do

registro, origina e codifica os prontuários médicos, depois,

por intermédio da estatística, efetua a classificação

nosológica e,
mesmos .27'

finalmente, no arquivo guarda e controla os
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Embora -a função principal do SAME seja manter os

prontuários médicos, também cumpre outras estreitamente

relacionadas com ela, e cuja centrali2ação num mesmo

departamento contribui de maneira notável ao melhor

funcionamento do sistema.

Entre as funções a cargo do serviço de arquivo médico

citam-se as seguirites:
i.Formular e publicar normas e procedimentos sobre registros

médicos;
2.Coordenar o funcionamento dos registros médicos em todo o

hospital;
3.Constituir. analisar e avaliar tecnicamente o prontuário

do paciente;
4.Adaptar o sistema de registros m~dicos ~s mudanças que

possam apresentar-se de acordo com as necessidades;

5.0rientar o pessoal do hospital no programa de registros

médicos fornecendo-lhes informação sobre os serviços dos

quais se dispõe no arquivo central e nas unidades e dando a

conhecer a política que rege o conteúdo e uso do prontuáriO
do paciente, as limitações de tempo para anotar a informação

no mesmo, assim como a terminologia requeridai

6.Selecionar e treinar todo o pessoal novo do SAMEi

7.Notificar cada admissão a todos os serviços

correspondentes do hospital, tais como laboratório clínico,

departamento de raios X, serviço de alimentação, e outros.
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8.Selecionar os casos ~ue conv~m apresentar ao comiti de

prontuários. Este procedimento deverá estar sob a

responsabilidade do chefe do SAME com o conselho e ajuda do

comitê;

9.Cooperar no estudo ou alteração dos formulários

relacionados com a assistência prestada ao paciente;

10 Supervisionar o pessoal do departamento;

li.Receber e processar as solicitações de informação

concernentes aos pacientes e remetir as relativas aos

pacientes internados às unidades respectivas;

12.Manter atualizados os índices permanentes de doenças e

terapiuticas para todo o hospital;

13 Zelar pela observincia do sigilo m~dico e pela manutenção

dos padrões ~ticos do hospital;

14 Manter' e estreitar relações interdepartamentais com os

demais serviços hospitalares, visando beneficiar o doente e

a instituição hospitalar,

15 Proporcionar meios à direção do hospital, atrav~s do

fornecimento de dados estatísticos, para que possa traçar

adequada política administrativa.~Q·~9,40

Embora

departamento,

se possam atribuir outras funções ao

segundo o tamanho e o tipo de instituição,

estas serão de caráter secundário. s6 devem-se atribuir-lhe

funções extraordinárias se o pessoal do SAME puder assumi-

las sem prejudicar o serviço.
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A missão primordial do chefe do registro consiste em

organizar e dirigit- o SAME de sorte que possa prestar o

maior serviço com o mínimo de temp~~ esforço e custo. Isto

requer conhecimento dos requisitos exigidos pelos orgãos que

concedem o reconhecimento oficial e as aprovações das leis

que regem a entrega de informação6 da efic~cia comparada dos

diversoS sistemas de numeraçã06 do arquivo e prepara~ão de

índices6 assim como dos últi010s lançamentos em matér ia de

sistemas e equipamentos de registros hospitalares.~~

As obrigações principais do chefe do serviço de arquivo

médico e estat íst ica consistem em desempenhat- as funçõ.es

bisicas inerentes ~ organização e direção de um siétema de

registros e ~ prestação de um serviço eficaz neste campo.

3.4. LOCALIZAÇÃO FiSICA.

Os consultores e administradm-es hospitalares

reconhecem a importincia que tem para a produtividade e para

a integração do servidor ao trabalho. de um ambiente

con fortável6

localizado.

bem iluminado e arejad06 bem equipado e

A localização do de a r qu í vo médico e

estat íst ica merece atencão especial. Desta depende em boa

parte a eficiência das suas atividades e o me I h 01-

aproveitamento dos recursos. A seleção do local adequado
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deve-se orientar pelo princípio de máxima produção com

mínimo esforço. Este fica porém, esquecido com demasiada

frequência, devido às condições e restrições existentes.

Referindo-se a este assunto, Ferrero e Giacomini~~

dizem que "os di.ferentes setores do SAME devem estar

localizados numa mesma área, ou em áreas contíguas,

constituindo uma unidade integrada para melhor desempenho de

suas atribuiçõesi facilitando a sup~rvisão do trabalho,

evitando deslocamentos desnecessários e permitindo o melhor

aproveitamento do pessoal".

Quando isso não é possível, uma alternativa consiste em

localizar os setores do SAME de modo que o acesso de uma

seção a o~tra s~ja funcional, providenciando facilidades de

irterligação.

É indispensável determinar uma área apropriada para a

instalação do SAME. A seleção da área e do equipamento

deverá fazer-~e de maneira que permita:
1) oferecer um serviço rápido para a atenção de todos os

pacientes tanto internos como ambulàtoriais, a toda hora;

2) proporcionar aos médicos instalações e meios convenientes

e adequados para completar seus resumos clínicos e estudar

os casos de especial interessei
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3) dispor

morbidade

facilmente

e outros

dos prontuários, ind;cadores

dados pertinentes para
de

uso
administrativo.~~

Em razão da frequente necessidade de enviar os

expedientes ao ambulatdrio e ~s vezes ao setor de urgªncias,

é necessário que o serviço de arquivo médico esteja

localizado o mais perto possível dessas seções. Também deve

estar prdximo ~s salas de hospitalização, porém isto tem

menor prioridade que a proximidade ao ambulatório, porque os

prontuários dos pacientes hospitalizados tendem a ser menos

urgentes. JU

Portanto, óe acordo com Carvalho •••• ti.'! , a melhor

local Lzacão , principalmente nos hospitais com intenso

movimento de ambulatdrio, será próxima a este setor.

a tendªncia é planejá-loEntretanto, em outros hospitais,

como parte da unidade de administração, contíguo ao setor de

administração ou então perto da unidade de conforto médico,

local onde o corpo clínico mais se reune no hospital.

Segundo Biglow além do acesso, visando
outrosprimordialmente ~ facilidade do trabalho médico.

fatores devem ser considerados, no planejamento do serviço:

1) previsão do espaço para guarda dos prontuários, e para o

pe~s~al e o equipamento;
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2) funcionalidade e distribuiçio lógica e adequada das ~reas

de trabalho;
3) facilidade de comunicaçio entre o SAME e os demais

serviços afins, notadamente as unidades de internaçio e os

serviços complementares de diagnóstico e tratamento;

4) Sistemas para o transporte dos prontu~rios em todas suas

fases de preparaçio e uso.

Nio ~ f~cil conseguir uma localizaçio ideal, a nio ser

que tenha havido um planejamento prévio desse serviço.

3.5.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

A seleçio lógica dos equipamentos e do material de

escritório e arquivo facilita o aproveitamento do espaço e

contribui para um maior rendimento do pessoal. Dependendo do

equipamento,

equipamentos

requer-se maior ou menor ~rea. H~ alguns

imprescindíveis, como as escrivaninhas,

cadeiras. m~quinas e mesas. de acordo com atividade e n~mero

de pessoas que trabalham nos setores de registro de arquivo

e estatística.

Para a guarda dos prontu~rios sio usados: arquivos com

gavetas, prateleiras abertas ou arquivos rotativos.
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A maioria dos hospitais, de qualquer t~manho I tem

adotado o sistema de prateleiras abertas, porque representam

a maneira mais simples, econômica e prática de arquivar

prontuários e se prestam a qualquer sistema de arquivamento,

inclusive o dígito terminal.

Os arquivos de gaveta, embora possam proteger melhor os

prontuários, são de todo desaconselháveis por ocuparem mais

do que o dobro de espa~o em rela~ão às prateleiras simples e

por dificultarem consideravelmente o trabalho de arquivar e

desarquivar.

Para a se~ão de registro, se necessita dispor de 1)

balcão para atendimento do p~blico, 2) máquinas de escrever,

3) escrivaninhas, 4) mesa de informa~5es ou fichário tipo

"k ardex" , 5) telefones interno e externo, 6) painel de

internaç5es, 7) máquina copiadora, 8) fichários, 9) livro

para registro e demais materiais de escrit6rio.3~

Enfim, o SAME deve contar com uma quantidade suficiente

de equipamento e materiais para poder desempenhar com

eficiincia as suas atividades.

A sele~ão do equipamento adequado será determinada

pelas características e possibilidades de cada

estabelecimento. De qualquer modo, nem sempre o mais
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complexo e de maior custo resulta ser o mais conveniente

para um hospital específico.

Por outro lado, os custos dos equipamentos devem ser

analisados não somente em relação à aquisição se não também

à economia que possa resultar no futuro em quanto à operação

do sistema e qualidade do serviço que presta~ A poupança de

tempo de operação em arquivos de grande atividade é de

importincia vital sendo que muitas das outras vantagens

apresentadas pelos diversos equipamentos podem ser
consideradas secundárias.a~

3.6. PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UNIDADE.

O progresso exige maior especialização. Dentro de cada

empresa, à medida em que ela se organiza, sente-se a

necessidade de profissionais de diversas especialidades.

Cada departamento, seção e mesmo setor necessitam de

elementos

atividades.

especializados para o desenvolvimento das

No hospital, frente à complexidade de sua estrutura,

cresce a exigincia de recursos humanos especializados,

condição imprescindível para conseguir viabilidade

financeira e padrão de atendimento compatível com as

necessidades da comunidade a que serve.
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Dent ro

atividades

de um hospital moderno existem diversas

desempenhadas por· profissionais de nível

superior, al~m de outras que requerem nível t~cnico de

instruç~o. O simples fato de ser um profissional de nível

superior n~o significa habilitaç~o real para atuar no

contexto hospitalar, todavia n~o deixa de ser uma base

razoável para cabal desempenho da funç~o a m~dio prazo.

No serviço de arquivo m~dico e estatística pode-se

encontrar, além do m~dico, o estatístico, o arquivista e

outros. As tarefas deste departamento demandam pessoal

especializado, ou pelo menos com treinamento adequado.~2

o serviço de arquivo m~dico possuí um quadro de

funcioná~ios distribuídos

fun,ões:

diretor técnico do serviço;

chefes de seções;

encarregados de setores;

estatísticos;

auxiliares de estatísticas;

t~cnicos de documentaç~o;

oficiais de administraç~o;

escriturários.~~

de acordo com as seguintes
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Esta gama de servidores reflete a necessidade de

pessoal com habilidades técnicas e conhecimentos

especializados de arquivo, controle de registros e outras

informa~ões ligadas à saúde, tais como a manipulação,

organiza~ão

específicas.

e recuperar;ão de informa~ões altamente

As fun~ões que não requerem pessoal habilitado são as

de transporte de prontuários no hosp ítal, atividade

realizada pelo "mensageiro".

A preparação do pessoal administrativo, técnico e

burocrático para os hospitais no país está muito aquém das

necessidades. Poucas são as organiz.ações que se dedicam de

forma sistemática à preparação desses profissionais. Uma das

razões é o alto custo desse ensino.

Um servi~o de arquivo médico e estatística bem

organizado reflete resultados positivos sobre o hospital,

enquanto lhe permite analisar a situação e programar-se para

o futuro,

Apresenta

tendo por

vantagens

base as estatísticas levantadas.

para a própria comunidade;

possibilitando prevenir males e identificar necessidades.

o hospital só pode contar com tais dados, se possuir um

SAHE organizado, com pessoal habilitado e se a administração

superior souber solicitá-los.
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o funcion~rib do SAME deve ter conhecimento de

administra~io. ci&ncias m~dicas, terminologia· específica.

l-egistro. ar quLvo , legislação e estatística. e t écn í cas de

tabulação e elaboração de gr~ficos. Uma vez que o SAME tem a

responsabilidade do controle do prontu~rio e do fornecimento

de inforrnaç5es m~dicas refer~ntes ao paciente. recomenda-se

que seja dirigido por um especialista no assunto.~~
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4. ARQUIVO E CONSERVACAO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS.

4.1. INTRODUC!O.
No serviço de arquivom~dico e estatística, aldm do

registro geral e da estatística, encontramos um setor de

trabalho tamb~m muito importante e que deu origem ao nome do

serviço, o setor de arquivo médico propriamente dito.

A importância do prontuário m~dico no tratamento

-eficiente do paciente, quer de ambulatório, quer internado,

não sofre mais ddvida, no entanto o valor e a utilidade do

mesmo não reside somente em haver sido completado de acordo

comas normas estabelecidas, mas tamb~m em poder dispor dele

. rio momento em que se necessite.

C'"é suficientemente conhecida a necessidade de organizar

o conteddo de cada prontuário com o fim de facilitar o uso

da informação nele contida.Por~m este material teri escasso

"valor a menos que a documentaç~o pertencente a determinado

paciente se arquive de maneira que resulte facilmente

"acessível.

o que foi dito anteriormente implica a existência de

~Ma organização que permita manter o prontuário mddico

ordenado e custodiado durante seus períodos de inatividade,

que possa recuperi-Io oportunamente quando for necessário, e

controla~ seu deslocamento

hospital.

pelos distintos setores do
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Segundo Ferrero e Giacomini dentro de tal

org an i zacão , o arquivo de prontuários médicos é um

componente importante. Um dos problemas que se apresentam na

organização e no funcionamento do arquivo é dado pelo grande

n~mero de prontuários. e de outros registros relacionados

com ele. que devem conservar-se durante longos períodos em

lugares de fácil acesso para sua consulta.

"':' ·'4.2. SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO.

Os prontuários, contendo todos os impressos necessários

preenchidos e ordenados em envelopes, capas ou pastas,

-deverão ser arquivados em prateleiras, segundo um sistema

pré-estabelecido pelo hospital.

Os procedimentos de arquivamento são muito variados, e

a efici~ncia de cada um, em relat;io aos prontuárl0S, depende

das características partlculares de cada a n s t r t u i.c ão

(organizat;ão, espat;o,equipamentos.) e do próprlo prontuárlo.

Grande parte da eflcácia de um arqUlvo depende de uma

série de requls1tos que convém levar em conta no momento de

sua planifl.cação. Os arqul.VOS devem ser tão slmple~ ~

flexíveis quanto possível, para facilitar seu maneJo e a

adaptação a mudanças que possam ser necessárias no futuro,

especialmente sua expansão. Devem permitir, sobretudo,

encontrar com rapid~z a documentação requ~rida.~~



A forma de dispor o material no arquivo po~e ser muito

variada, sendo provável que nenhum sistema responda a todas

as necessidades da instituição. A adoção de determ1nado

sistema dependerá de suas características, da quantidade de

prontuários a arquivar, de seu conte~do,usb principal e tipo

de equipamentos que se disponham para o arquivo. Com

frequ~ncia os distintos sistemas s~o adaptados ~s situaç5es

especiais.

A finalidade do arquivamento de prontuários é facilitar

o fornecimento completo e rápido dos dados sempre que

necessários.
..arquivamento:

organizaç~o do material relativo a cada pacientej

Existem quatro fases no processo de

identificaç~o de cada prontuário;

colocação dos prontuários no arquivo;

_ controle dos mesmos quando se retiram do arquivo.

Para cada um destes aspectos existem vários

procedimentos aceitáveis. A relativa eficácia destes

procedimentos depende, em grande parte das peculiaridades do

hospital em foco. como frequéncia de utilização do arquivo,

espaço disponível e normas relativas ao uso dos

documentos."'4
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Por conseguinte, é importante selecionar o sistema de

arquivo que ofereça o tipo de serviço mais eficaz para

determinado hospital. Existem, segundo Sounis~?, em síntese,

dois tipos de arquivamento: o alfabético e o numérico.

No primeiro sistema, os prontuários são arquivados pelo

nome ou sobrenome do paciente. Acarreta alguns

inconvenientes, entre os quais a necessidade de atender com

muito rigor às letras do alfabeto; deste modo, se a prime~ra

letra n~o for suficiente para determinar a localização do

material, se usará a segunda e assim sucessivamente.

Este sistema e pouco prático e não se recomenda, pois

será difícil encontrar um prontuário, quando necessar~o,

principalmente se o nome do paciente não estiver completo.

Por outro lado, é frequente vários pacientes de nomes

idªnticos .•terem sido tratados no hospital, tornando sua

identificação um tanto difícil, a n50 ser que outros dados

sejam fornecidos. o sistema n~o se adapta aos grandes

hospitais, com seu intenso movimento de internações.

No segundo sistema cada unidade (pessoa ou

instituiç~o.) é identificada por um número, e o material se

localiza por sequªncia numérica.



A informação que faz referência a uma unidade de

arquivo relaciona-se sempre com um mesmo n~mero, de mane1ra

que 05 elementos componentes são automaticamente agrupados.

Como exemplos. podem citar-se o arquivo de prontuár10s

m~dicos e o índice de diagnósticos e operaç5es.

Uma idéia implícita neste método e que um sónúmero

serve para todas as funç5es que se desempenham no

estabelecimento m~dico: atenção m~dica. prontuário médico,

radiografias. farm~cia. faturamento. Entre suas principais

vantagens, permite a expans~o do arquivo, mant~m certo grau

de reserva do material
"rápida.""I.9

arquivado e ~ de operação fácil e

Em relação ao sistema de arquivamento, outro ponto

importante refere-se ~ escolha de sistema descentralizado ou

centralizado.

No sistema descentralizado, os documentos se arquivam

nas distintas áreas da instituição em que tiveram origem. No

caso particular dos prontuáriOS m~dicos, estes se ar~uivam
por separado segundo o servi~o onde o paciente foi atendido,

não tendo geralmente relação entre si. Quando um paciente

for atendido por mais de um serviço no hospital, cada um

confeccionará um prontuário. que ficará 'arquivado no

serviç:o.""9
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o grau de descentralização destes arquivos pode variar

segundo a organizaç~o do hospital; alguns mantªm arquivos

separados para cada serviço; em conseGuência, os várlos

prontuários de um mesmo paciente n~o estão relacionados

entre si.

dispersa.

A informaç~o do paciente. est~ fragmentada e

Outros hospitais optam por manter d01S arquivos

separados. um para os prontuáriOS dos pacientes

ambulatoriais e outro para os pacientes internados. Isto

evita o problema de numerosos arquivos, um por serviço,

porém não se consegue unificar a

dispersão seja menor.50

informar;ão. embora a

Se o paciente necessitar retornar ao hospital. quer

para fazer um curativo, quer para o médico acompanhar os

resultados do tratamento instituído, apenas o prontuário do

tratamento ambulatorial será posto à disposição do médico.

Este sistema não e aconselhável, já que a separar;ão dos

arquiVOS não permite que. num momento dado. se possa dispor

facilmente de toda a informação referente a um paciente.

Além do mais a duplicaç50 dos prontuáriOS encarece o

sistema.

o sistema centralizado, chamado tambêm sistema

int~grado. implica o arquivamento de todos os prontuárlos

numa área determinada. Tanto os documentos de ambulatdrio
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quanto os de

prontuário.
interna~ão estarão arquivados num me~mo

A centraliza~ão dos registros evita a duplica~ão e
permite

setores.

integrar a informa~ão proveniente dos dist1ntos

Sua principal vantagem consiste em permitir a

unifica~ão de toda a documenta~ão de um mesmo paciente.

Outras vantagens consistem na diminui~ão dos custos e

economia de espa~opara os arquivos ativos, já que se requer

menor quantidade

descentralizado.

de equipamentos do que no sistema

No caso específico dos prontuários médicos de hospita1s

gerais. este sistema e mais recomendável. Toda a informa~ão

de um paciente, que provenha seja de servi~os ambulatoriais

seja de internação. é concentrada no arquivo central,

podendo usar-se qualquer dos sistemas de numeração

apresentados.

Para a disposição dos prontuários no arquivo podem

seguir-se distintos critérios. cuja seleção depende das

características de cada estabelecimento. Uma vez decidido

pelo numérico. deverá selecionar-se o método segundO o qual

~e ordenarão os prontuários médicos.
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o processo de arquivamento num~rico dos prontucirios

admite basicamente dois sistemas ou métodos.

1) Aquele em que os prontuários médicos são arquivados pelo

número de registro,

numera~ão contínua.

2) Aquele em que o número do prontuário é dividido em grupos

em ordem crescente. E o sistema de

de um ou dois algarismos, sendo os prontuários arquivados de

acordo con os dois últimos algarismos, em seguida sao

subdivididos e agrupados segundo' os algarismos que

constituem a série do meio, para finalmente, se levarem

em conta os primeiros algarismos.s~

o sistema de arquivamento numérico dígito-terminal

surgiu da necessidade de dinamizar o arquivamento,

facilitando a retirada de vários prontuários no mesmo tempo.

possibilitando consultas imediatas e precisas. Usualmente

todo o arquivo é dividido em 100 sec~ões, de 00 a 99. Dentro

dessas se~ões, os prontuários médicos são arquivados de

acordo com a divisão de dígitos adotada.

Conjugado ao sisterlla numérico, utiliza-se uma

combina~ão de cores (de 2 até 10>, dispostas de forma

definida e aparecendo em alguma parte específica do

prontuário com a finalidade de facilitar mai~ ainda sua

busca no arquivo.
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o sistema digito-terminal possui uma grande vantagem

sobre os dema~s : reduz consideravelmente a possibilidade de

arquivamento errado de prontu~rio. P01S o funcion~rio se

concentra em apenas dois algarismos, por vez, para sua

guarda. Além disso. nos grandes hospitais. separa e

distribui equitativamente o trabalho.se

o sistema de numera~~o ~nica .e considerado o mais

adequado para o arquivamento de prontu~rios médicos em

arquivos centrais, especialmente se as readmiss5es forem

numerosas e se se dispor de uma ~rea apropriada para a

10caliza~ão do arquivo.

Se formos analisar,porém, as vantagens que estes tipos

de arquivamento oferecem. verificaremos que tamb~m existem

desvantagens. Elas precisam ser cuidadosamente ponderadas

antes de nos definirmos sobre qual método usar.

4.3. SISTEMAS DE NUMERACIO DE PRONTU~RIOS.

Cada paciente deve ter o seu prontuáriO e cada

prontu~rio deve levar um n~mero diferente dos demais. O mais

comum ~ dar-se um n~mero de registro ao paciente, quandO é

matriculado no hospital.
J



A numeração do prontuário e o meio mais.satisfatório

para identificá-lo e facilitar a sua localização. Os n~meros

podem ser usados de várias maneiras.

prontuário pelo sistema numérico vem,

O arquivamento do

pois sendo adotado

universalmente. ~ recomendado usar o ndmero do registro que

o paciente recebeu,

internação.

ao ser matriculado para consulta ou

Na numera~ão de prontuários encontram-se três sistemas:

numeração unitária,

numeração seriada mdltipla ou correlativa,

numeração seriada unitária.50

4.3.1. Numeração Unitária.

O sistema de numeração unitária constitui o

procedimento mais recomendado para identificação dos

prontuários médicos. Nele, o paciente recebe um n~mero de

registro, que ser~ o mesmo, independentemente das vezes que

retornar ao hospital para novas consultas, em qualquer

época. Todos os dados relacionados à sua doença, ou a várias

doenças, estarão reunidos sob o mesmo ndmero, que não poderá

ser dado a outro paciente, mesmo depois de seu falecimento.
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Este sistema ~ o mais indicado,

s~rie de vantagens, como sejam:

facilita a identific~çioi

facilita o aproveitamento de dados anteriores;

por apresentar uma

reduz o trabalho burocrático;

favorece a elaboraç~o de estatísticas;

facilita a pesquisa e o estudo da evoluç5o dos caSOSj

evita duplicidade e dispersão de documentos;

economiza pessoal.material.tempo e dinheiroj

dispensa repetição de exames já realizadOS;

permite a qualquer momento conhecer todos os dados do

paciente.

4.3.2. Numeraç~o Seriada ou Múltipla.

Neste sistema o paciente recebe um novo número de

registro para cada admiss~o. sem levar em conta as admissões

anteriores. dando origem a um novo prontuáriO independente.

Cada prontuário ficará arquivado pelo seu número de

registro, de modo que encontraremos várias pastas

pertencentes a um só paciente,em diversas prateleiras. Essa

forma ~ desaconselhável.

o sistema apresenta uma série de desvantagens:

dificulta a informação, complica a localização. exige mais

espaço e pessoal, é mais caro, dispersa as informações.
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4.3.3. Numera~~o SeriadaUnit~ria.

é uma combi"a~~o do ~istema seriado e do unit~rio, pois

toda vez que um pacie~te vai ~·institui~io recébe um novo
. :

n~mero de matrícul~. mas os prontu~rios anteriores são

anexados ao ~ltimo n~mero. A numera~ão é seriada mas o
prontuário é ~nico. Daí a denominação "seriada-unitária".

Apresenta o inco~veniente de exigir a alteração do n~mero de

todas as fichas correspondentes, em cada interna~~o. Na
realidade conserva, como próprio, apenas o n~mero da ~ltima

internação.

o arquivamento será feito pelo novo n~mero recebido. O

sistema é desaconselhável por exigir renumera~ao dos

documento~ anteriores, o que, além da perda de tempo, leva a

erros frequentes.

4.4. MOVIMENTAÇ~O E CONTROLE DOS PRONTU&RIOS.

Os prontuários podem ser constantemente requisitados:

para os pacientes que vêm ao ambulatório,

para os que se internam,

para fins de estudo e pesquisa.
Esta movimentação deve ser rigorosamente controlada,

pela sec~ão de arquivo, através de normas e rotinas

prédeterminadas.



89

Controlar os prontu~rios que se retiram do arquivo ~

tão importante como arquiv~-los com precisão e efic~cia.

Deve ser introduzido um eficiente sistema de controle para

evitar perdas de material essencial. Um dos m~todos mais

usados é o emprego da solicita~ão como ficha de saída ou

tarjeta de substitui~ão, que se coloca no arquivo em lugar

do prontuário, evitando manter um fich~rio de saídas em

separado.

o conteúdo de informação na solicitação é a mesmo que

constaria de uma ficha de saída, quer dizer, número do

prontuário, número de folhas do prontuário. solicitante,

data de saída e devolução, assinatura de quem retira e quem

recebe. Com este sistema o chefe do. SAME encontrará sempre

no arquivo o prontuário

localizá-lo.

médico ou a informa~ão para

É de grande importância o controle do conteúdo de cada
prontu~rio. Assim, torna-se,talvez, mais importante anotar o

número de folhas e o número de chapas radiogr~ficas, do que

o pr6prio nome do paciente.

Os funcionários do arquivo devem ser bem informados e

estar seguros quanto ao direito de requerer (quem pode

requisitar) e para que finalidades podem ser pedidos 05

prontuários. Tratando-~e de hospitais grandes, cujo controle

é mais difícil, pode ser adotado um impresso em duas vias,
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com o que segue, onde consta o ndmero de folhas do

prontu~rio solicit~do e o ndmero de chapas radiogr~ficas.
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5 ESTATÍSTICAS HOSPITALARES: MEDIDAS E INDICADORES.

5.1. ESTATíSTICAS HOSPITALARES.

Uma das etapas finais mais lógicas do processamento das

estatísticas consiste no cálculo das medidas que as resumem.

Isto as torna mais compreensíveis e possibilita sua fácil

comparaç:ão.

Realiza-se mediante o cálculo dos indicadores que se

usam no hospital para conhecer os recursos disponíveis, a

foni1fc.'em que se utilizam, a rnorbidade dos pacientes que

demandam atenç:ão, e .aqueles outros que. em cada

circunstincia~ se considerem necessários para avaliar a

gestão administl-ativa do estabelecimento •. a ef"iciência e

eficácia de seus sei-viços e. em certa medida. pai-a aferi.-

·tamb~m a relevincia de alguns de seus programas_5~

A coleta e utilizaç:ão desses dados devem realizar-se

com um propósito definido. em lugar de efetuar-se sem

objetivo ou ao acaso. O processo utilizado sup5e o emprego

sistemático de m~todos de classificação. coleta e registro

de dados para conservá-los de maneira eficaz. recuperá-los

facilmente e resumi-los nas formas mais convenientes.

Todas estas funç:5es são intrinsecamente importantes em

um bom sistema de registros hospitalares e. desta maneira,
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formam a matéria básica em torno da qual se organiza o

trabalho do profissional de registros hospitalares.

Fajardo O.~~, tratando das finalidades das estatísticas

hospitalares, declara que os dados estatísticos dos

estabelecimentos da atenção médica têm como fim ajudar a

seus dirigentes a administrá-los, principalmente nas fases

de planejamento e avaliação; assim, a fim de se poder

avaliar o rendimento dos diferentes serviços do

hospital,fazem-se necessários a coleta e a análise de dados

dos serviços complementares de diagnóstico e tratamento, de

morbidade, o número de óbitos, o movimento do centro

cirúrgico, e outros".

Para Carvalho 55, estes dados são colhidos comumente,

quer dos prontuários médicos, quer dos relatórios diários de

movimento de pacientes, internações, altas, óbitos,

nascimentos, quer, ainda, de outros relatórios provenientes

dos diferentes serviços médicos complementares

laboratório, radiologia, transfusão, fisioterapia e outros.

Eles contribuirão para auxiliar o diretor e a comunidade a

avaliar a eficiência do hospital,

administrativo quanto médico.

tanto do ponto de vista

o co~hecimento e entendimento da ihformação estatística

passada e presente modificam o raciocinio administrativo e

portanto as decisões futuras.s~
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É conveniente assinalar o caráter básico dos conceitos

e propostas que se apresentam em continua~~o, dado ~ue uma

maior amplitude dependerá, principalmente,

dos estabelecimentos.

da complexidade

5.2 .USOS DAS ESTATiSTICAS HOSPITALARES.

No âmbito de um sistema de informa~~o, surge a

necessidade de d~finir aquela informaç~o que permita medir e

controlar periodicamente a gest~o do hospital. Formando

parte· deste contexto ou em forma adicional, é possível

construir, a partir das estatísticas hospitalares, um

conjunto de indicadores que permitam a valoriza~~o numérica

da situa~ão que se pretende controlar.

Ramirez H.34, discorrendo sobre o assunto, diz que ,.As

estatísticas hospitalares devem ser consideradas elemento

fundamental e parte integrante de um programa nacional de

estatísticas, estabelecidas com o duplo ponto de vista da

administra~ão e da atenção à saúde.

São essenciais para a devida aten~~o médica do paciente

e s~o, além disso, úteis no ensino da medicina, na pesquisa,

na administra~~o de hospitais eno planejamento da saúde".
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Para o profissional de registros, as estafísticas

significam a síntese dos dados, reunidos de maneira

rotineira, procedentes dos prontuários dos pacientes que

receberam alta ou falecidos, e a utilização destes dados

para preparar os informes requisitados para uso do diretor

do hospital, do corpo m~dico e de organismos externos ~

instituição, sejam eles de caráter oficial ou privado. Neste

sentido, as estatísticas convertem-se numa sinopse dos

acontecimentos.~7

Os dados que se coletam no hospital com o objetivo de

.chegar • produção dos indicadores ~evem refletir a condição

de instituição dedicada ~ recuperação da sa~de dos pacientes

e, como t el, t~m que detectar as áreas críticas que

necessitam ser avaliadas permanentemente com o fim de

manter seu funcionamento normal.

Um estabelecimento desta natureza é composto por

recursos fisicos, humanos, materiais e financeiros. Além

disso, presta serviços, que é sua função principal,

recebendo pacientes,

exist~ncia.

que representam a razão de sua
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Para um hospital estas ~uas metas constituem prioridade

absoluta. a forma em que se cuida dos pacientes e a

qualidade dos serviços que se prestam. Basicamente estes são

os aspectos que se devem avaliare. portanto em torno deles

5e organizará a produção de estatísticas e da informação.

Este critério permite diferenciar dois tópicos
principais: o hospital e o paciente. No primeiro devem

considerar-se indicadores que manifestem as características

de seus recursos físicos. humanos, materiais, financeiros, e

dos serviços que prestai no segundo há que se ter em conta

as características pessoais e patológicas dos doentes e as

particularidades dos servi~os que recebem. Em geral devem

tender. demonstrar os caracteres essenciais de cada grupo

além de suas interações.

De acordo com o exposto. infere-se que a ação principal

do sistema de informação hospitalar pode dividir-se em dois

grandes campos, de estatísticas administrativas e da atenção

médica.~2 Estes dois propósitos não se excluem entre si. nem
as palavras "médico" e "administrativo" devem ser tomadas em

um sentido excludente.

Muitas estatísticas coletadas com propósitos

fundamentalmente médicos podem ser utilizadas para fins

administrativos e vice-versa. Talvez a diferencaencontra-
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se no tratamento final que se lhes dá, quer dizer, na sua

transforma~~o eminforma~~o ~til,.~~

5.2.1. USOS ADMINISTRATIVOS.

Do ponto de vista administrativo, os dados estatísticos

objetivam o planejamento de melhores servi~os, através do'

estudo de tempo de permanência, percentagem de ocupa~io,

estimativa de necessidade de leitos, estudos de custos, e

outros parâmetros.

,.

Outras estatísticas administrativas ainda devem ser

compiladas nos hospitais organizados, como sejam, o

.movimento do almoxarifado, do setor de compras, do n~mero de

quilos de roupa lavada, enfim, uma gama extensa, variável de

acordo com o tipo do hospital e o interesse da

administra~ão.SS

5.2.2. USOS NA ATENÇ~O MÉDICA.

c
ponto de vista médico, a~.t?ísU~..i.sa.m...r-â-Ô

estudo das doen~as que exigiram hospitaliza~ão e sua

distribui~ão, segundo sexo, idade, procedência,

classifica~~o nosol6gica e organiza~ãode dados sobre

morbidade e mortalidade.
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os

espelhar a

da terapêutica usada. de

posse dos prontuários, vai levantar estatísticas específicas

sobre a atividade qualitativa e quantitativa do corpo

clínico.

taxa de cornplica~ões pós-operatórias;

taxa de cirurgias desnecessárias;

taxa de autópsias;

taxa de cesáreas;

taxa de infecç:ões.

Muitas outras informa~ões poderão ser obtidas segundo o

interesse ou necessidade do momento.~e

5.3. CLASSES DE ESTATisTICAS NOS HOSPITAIS.

O diretor do hospital e o corpo médico são quem

fundamentalmente det.rminam o conte~do e a classe de

informação estatística necessária, tendo presente a

obrigação de oferecer informa~ão a organismos normativos e
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oficiais, assim como a necessidade de obter dados

administrativós requeridos para medir o funcionamento do

hospital e a qualidade do serviço prestado ao paciente.~?

De acordo com seu conte~do e objetivo enquadram-se em

classificaç5es diversas. Desde um ponto de vista pragm~tico,

as estatísticas relativas aos hospitais podem agrupar-se nas

seguintes categor~as principais:

estatísticas administrativas;

estatísticas de atenção;

estatísticas de recursos;

estatísticas de morbidade;

estatísticas de custos. :54

Em continua~~o se fari uma descri~ão suscinta de

cada grupo de estatísticas assinaladas.

~ 5.3.1. ESTATÍSTICAS DE ATENCÃO.

medem os servi~os de

interna~ão, consulta ambulatorial, radiologia, laboratório

de an~lises clínicas, anatomia patológica, e outros. Segundo

Ramirez H:54 •. ,e recomend~vel o registro sistemático das

seguintes atividades, em fun~ão dos departamentos e dos

servi~os que constituem o hospital:
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QUANTO AO AMBULATóRIO.

- número de pacientes atendidos no ambulatório, por
especialidade;

número de exames e consultas por especialidade;

porcentagem de retorno, global e por especialidades;

porcentagem de faltas às consultas e exames prémarcados;

porcentagem de pacientes atendidos segundo a procedªncia,

particulares, do INAMPS, de convênios, associados, no
ambulatório e no hospital.

QUANTO AO HOSPITAL:

porcent~gem de reinterna~~o;

média de permanência dos pacientes no hospital;

porcentagem de ocupa~~o de leitos;

número de pacientes atendidos por médico;

número de pacientes atendidos par especialidade;

número de cirurgias pequenas, médias e grandes;

número de partos e ces~reas;.

exames de diagnóstico: laboratório clínico. anatomia
patológica, raios X. e inúmeros outros;

- produ~~o dos serviços de apoio logístico: nutrição,

farm~cia. almoxarifado. lavanderia. conserva~~o e reparos,

transporte, e outros desse tipo.

QUANTO ~ ENFERMAGEM:

número de curativos grandes, médios e pequenos;

numero de injeç:5es aplicadas;

número de pacotes esterilizados.~a

-o



101

A diversidade de departamentos clínicos q~e configuram

um hospital, a ~ariedade de atenc5es que produzem e a

complexidade das operações requeridas para computi-las

tornam aconselhivel que o detalhe dos registros básicos

e~teja em estreita relação com o uso que se fari destas

estatísticas de atenç5es.

5.3.~.ESTATisTICAS DE RECURSOS.

Os recursos representam os meios necessários para o

desenvolvimento das atividades. Compreendem os seguintes

elementos: pessoal, instalaç5es físicas, equipamentos.

material de consumo e recursos financeiros.

Recursos Humanos. Cobrem tanto os profissionais quanto

os técnicos e auxiliares do estabelecimento. quantificam

cada um destes grupos e ainda os caracterizam quanto à

estrutura e capacitação. ~ necessário obter estatísticas do
pessoal empregado nos hospitais, tanto em número quanto em

horas contratadas •. ao menos nas seguintes categorias:

médicos. enfermeiras. nutricionistas, auxiliares de

enfermaria. auxiliares de serviços administrativos e outros.

Ao se implantar algum sistema de custos e/ou

indicadores de produtividade em funçã6 dos departamentos.

deVe computar-se em cada um deles o pessoal correspondente.

tanto em número como em gasto por remuneração.
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Recursos Físicos. As estatísticas de recursos físicos

dizem respeito as instalações e~istente5 para a internação

de doentes e sua atenção ambulatorial: devem e~pressar-se

com referência ao número de leitos do hospital e demais

instalações existentes para dar assistência profissional aos

pacientes, tais como: laboratdrio clínico. imaginologia.

salas de cirurgia, salas de parto, boxes de consultdrio

externo, e outros: Em outras palavras. os que dizem respeito

~s atividades finais e de apoio do hospital.~3.s6

As instalações enumeradas correspondem ao mínimo de

recursos materiais do hospital. As átividades realizadas com

os recursos disponíveis e o grau de uso destes últimos,

quantificado através daquelas. permite inferir as

necessidades de novos recursos.

Recursos Financeiros. Os dados financeiros devem ser

considerados como elemento essencial das estatísticas

hospitalares e ser classificados com referência aos

seguintes conceitos principais:
- total das entradas. atribuindo a cada departamento e/ou

serviço sua prdpria geração de recursos financeiros ..

-total de gastos de operação. alocando a cada departamento

e/ou serviço os gastos gerados por salários.

serviços gerais. e outras despesas.

- total de gastos anuais por investimento.

insumos.
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As estatísticas de finanças cobrem os aspectos de

fluxos de caixa, débitos e créditos e outras atividades

desempenhadas pela tesouraria, pelos setores de contas a

pagar e receber e pela ~rea orçament~ria. Frequentemente s50

compiladas e tabuladas por esse mesmo departamento e postas

diretamente à disposição da diretoria do hospital sem passar

pelo setor de estatística.

.....•

5.3.3. ESTATisTICAS DE RENDIMENTO.

Entende-se por"rendimento" o n~mero de atividades

realizadas com determinados recursos num período assinalado.

Relacionam-se as atividades realizadas com os recursos que

as executaram, obt&m-se estatísticas de "rendimento

observado". Este deve comparar-se com normas conhecidas

relativas à garantia de qualidade e eficiincia,

corresponde ao rendimento esperado (norma técnica).

o que

É possível avaliar.a produçio resultante na base dos

conceitos de "efic~cia" (realizar as atividades corretas), e

de "eficiência", (realizá-las no volume previsto com o menor

custo e a tempo).
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5.3.4. ESTATÍSTICAS DE CUSTOS.

Declara Ramirez H.l5c6, que as assim denominadas

"estatísticas de custos hospitalares" apresentam duas partes

ou faces fundameritais. A primeira consiste nos componentes

físicos do custo, isto é:

recursos: pessoas, equipamentos, insumos e materiais.

produção: atividades finais, intermediârias e gerais.

A segunda face é constituida por estatísticas de custos

hospitalares propriamente ditas, isto é, a informação

peri6dica das despesas de cada departamento e/ou serviço,

que devem ser apresentadas aos ex~cutivos para a tomada de

decisões.

A área contábil. ao tomar contato com os acontecimentos

do hospital, re~ne todas as condições para se tornar um

centro de informações, canalizando-as para as demais

divisões administrativas e, mesmo, às fontes externas

interessadas em conhecer o desempenho da instituiç~o.

As estatísticas de custos têm usos variados . Talvez os

mais significativos sejam facilitar a elaboração de

orçamentos operacionais flexíveis, permitir·à direção do

hospital estar perfeitamente informada da produção e dos

gastos ocorridos, e exigir dos centros de custo as
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explica,5es t~cnicas dos desvios verificados em ambos esses

elementos.

A análise inteligente dos custos de um hospital pode

ser um guia valioso para a administra,~o do mesmo. Como os

demais dados estatísticos, os de custo s~o onerosos e só

devem ser tabulados se forem efetivamente utilizados como um

auxiliar da adminrstra,~o.

5.3.5.ESTATisTICAS DE MORBIDADE.

É de suma importância para o administrador hospitalar o

conhecimento da incidência e natureza das doenças existentes

na sua região sanitária, a fim de poder prover os serviços

adequados. É preciso dispor de estatísticas de morbidade ao

elaborar, desenvolver e dirigir os programas de uma

institui~~o de saúde, neste caso. o hospital, que se

relacionam com todos os aspectos da aten,~o médica e

hospitalar.

As estatísticas de morbidade hospitalar cobrem os

pacientes hospitalizados, e, também. os atendidos no

ambulatório. o manejo estatístico destes dois tipos de

pacientes é muito diferente. Os pacientes ambulatoriais são

geralmente muito mais numerosos que os internados e.

comumente. não se disp5e de tempo e pessoal para registrar

..mais que os dados essenciais relativos à sua atenção.
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Os pacientes hospitalizados, ao contrário, são menos
numerosos e os pormenores das suas características pessoais

e m~dicas podem ser compilados com maior facilidade.

As estatísticas de morbidade são importantes, uma vez
que permitem determinar a incidência e prevalência de

invalidez e traumatismos em

constituindo-se em valiosa fonte de informação para o estudo

de numerosos problemas.

Ao avaliar as estatísticas de morbidade dos hospitais

deve-se levar em conta que ~las se referem a um segmento da

Contudo, proporcionam um quadro útil da

frequência das doenças graves na população em geral.59

5.4. INFORMACÃO BÁSICA úTIL À GESTÃO.

é importante

observar os diversos níveis hierárquicos existentes no

hospital. O nível de responsabilidade (escala hierárqUica)

definirá o tipo de informação interessante para análise, que

normalmente atinge desde dados globais e estrat~gicos até um

desempenho setorial analítico.

A informação básica útil a gestã6 de um hospital está

relacionada com a produção, os recursos com que se alcança e

seu custo de operação.



Deve-se lembrar que frequentemente ~ distribui~~o dos

recursos de saúde se canaliza preferencialmente para o~

hospitais. Surge ent~o a pergunta: como pOdem os hospitais

contribuir cpm a m~xima efic~cia ao emprego destes recursos?

A falta de informaç~o econ8mica e administrativa

apropriada e confiável tende a dificultar a tomada de

decisões racionais.

Um requisito para elaborar informaç~o útil à gest~o e o

desenvolvimento de sistemas contábeis e estatísticos que

peri6dica e oportunamente proporcionem os dados referentes a

volumes de produç~o atingidos. custos totais (remunerações.

insumos. serviços n~o pessoais.

receitas geradas.

e assim por diante) e as

A título de exemplo. no Quadro 5.4.1. apresenta-se uma

matriz de emiss~o de informaç~o referente à produção e aos

custos totais e unitários de um hospital. E. no Quadro

5.4.2. uma matriz referente aos ingressos gerados em funç~o

dos departamentos e/ou serviços.
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5.5. INDICADORES DE USO HOSPITALAR.

Os "indicadores" são elementos de aferição que se usam

para controlar a evolução de algumas atividades ou a

operação de um sistema. neste caso o hospital.

A partir das estatísticas hospitalares se podem

construir uma s~rie de indicadores. que constituem uma

valorização num~rica da situação que se pretende controlar.

Geralmente se expressam em taxas. percentagens, relaç5es,

proporç5es, medidas de tendªncia central, valores absolutos,

e outros desse gªnero.s~

Segundo Perrone ~ê os indicadores hospitalares podem

reunir-se em trªs grupos b~sicos.

- os que servem para aferição dos aspectos quantitativos

(produção e produtividade) : Indicadores de Produtividade;

- os que se prestam. avaliação dos aspectos qual.itativos:

Indicadores de Qualidade;

- os utilizados para a apuração de custos:

Custos.

Indicadores de

Naturalmente, todos esses aspectos dizem respeito •

~valiação do rendimento do hospital, como empresa. Mas os

indicadores são v~lidos o planejamento,

principalmente na preVisão e no dimensionamento de meios (

disponibilidades assistenciais, instalaç5es e pessoal). Em
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outras palavras. o mesmo indicador poderá ser utilizado para

a avaliaç~o do rendimento e o dimensionamento de meios.

Se se estabelece. por exemplo. que, de acordo com a

experiência. o índice de leitos/m~dico ou o índice

leitos/enfermeiro ~ x. esse dado poderá ser utilizado para

avaliar-se uma administraç~o ou para a fixaçio do n~mero de

m~dicos e de enfermeiros a serem contratados para um novo

hospital.

o cálculo do custo médio do paciente-dia serve. a um

tempo. para indicar se o hospital está ou n~o sendo bem

administrado; e para a previs~o dos gastos de manutençio. no

e~ercicioseguinte.

o valor quantitativo observado dos indicadores deve ser

analisado. Esta análise pode dividirse em duas etapas:

a) comparação do valor encontrado com um outro tomado como

meta ou ponto de referência;
b) determinaçio das causas das diferenças achadas entre o

valor esperado e o observado.
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5.5.1. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE.

1. PESSOAL.

Unidades de Internação.

índice leitos / servidor (m~dicos exclusive)

índice leitos / m~dicos

índice leitos / enfermeira

Unidadé de Paciente Externo. (ambulat6rio)

índice consultas / jornada-médico

índice consultas / hora- m~dico.

Unidade de Emergincia. ( UE )

- índice de atendimentos / plantonista-dia.

Cirurgia
- índice intervenç5es cirdrgicas / cirurgião-dia

Patologia Clínica
índice exames de laborat6rio / pessoal do L.aborat6rio

An~lise Clínica-dia.

Radiodiagnóstico.
- índice exames radiológicos / servidor da radiologia-dia.

2. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ASSISTENCIAIS.

LEITOS - BERÇOS.
índice interna~5es por/leito. por misi

- m~dia do tempo de permanincia do paciente"

- percentagem de ocupação de leitos.

taxa de rotatividade dos leitos.

Centro Cirdrgico - Centro Obst~trico.

- índice de atos operat6rios /sala de opera~ão-dia
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- índice partos / sala ~e partos-dia.

5.5.2. INDICADORES DE QUALIDADE.

TRABALHO MéDICO ( auditoria m~dica)

- ta~a de mortalidade ( global~ específica ou institucional~

operatdria. pds-operatdria~ por-anestesia. materna. fetal)
taxa de infecção (global e específica) .
taxa de cesáreas.

taxa de remoç:ão de tecidos nDl-mais.
taxa de cirurgia desnecessária.

taxa de necrópsias.

taxa de pareceres.

ENFERMAGEM.

- percentagem de enfermeiros em cargo de supervisio ou

chefia.

-relação pessoal profissional/pessoal não profissional.

5.5.3. INDICADORES DE CUSTO.

- custos unitários dos serviços p,-estados pelos difel-entes

centros de custos do hospital.

custo m~dio fin~l do paciente-dia.

custo m~dio da diária hospitalar.

custo m~dio de uma internação.

é necessário identificar os indicadores que permiti~ão

acompanhar e aval ial- as aç:õesdesenvolvidas. Esta seleção

deve ser desencadeada na fase" de programação. onde realmente
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s~o definidos os aspecto~ que necessitam ser avaliados em

funç:~o do cumprimento dos objetivos e metas pre-

estabelecidas. Permite, também, subsidiar a montagem do

sistema de informaç:~o, já que a escolha dos indicadores

delimita os dados a serem coletados,

n~o ser~o de utilidade na avaliaç:~o.

evitando excessos que
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6. CONCLUSõES E CONSIDERACõES FINAIS.

o presente trabalho surgiu como um esforço inicial para

o entendimento e compreensio do Serviço de Arquivo M~dico e

Estatística (SAME) como uma ~rea estrat~gica importante dos

hospitais# partindo do pressuposto que essa~rea nio ocupa

um espaço inst ituciona I compat ível com sua relevância mas

que não obstante # o processo de ascensio da mesma ~ uma

realidade que começa a se configurar em fun~ão dos

int~resses organizacionais emergentes.

A organização hospitalar possui um dos tipos mais

complexos de estrutura. caracterizando-se POI- uma ext rema

divisão do trabalho e pelo emprego de tecnologia avançada,

oferecendo multiprodutos e serviços à comunidade.

Dentro de um processo amplo de transições# o hospital

tem tentado resolver seus problemas de base# origin~rios de

imaturidade gerencial e administrativa, bem como da *alta de

comunicação entre seus subsistemas. nos quais destacamos o

SAME e os departamentos admini~trati~os.
/

Tratar do SAME é sobretudo *alal- sobre sua principal

matéria-prima: a informação. Esta deve estar diponível em

todas as ~reas com a periodicidade, o grau de elaboração, o

formato e o rigor adequados, sen~o natural supor que a

utilização de informações no hospital constitua-se em

vaI iosa ferramenta para o processo de tomada de decisão



eficiente e eficaz, visando precipuamente adequada atenção

de saúde.

~ A· maioria das int'ormaç:ões pl-ocessadas num hospital são

geradas no decorrer dos cuidados prestados .aos pacientes.

Consequentemente~ não se usarão em sua plena potencialidade,

ernquanto não Por em Pl-Opostos, desenvolvidos e implantados

CORll. sucesso sistemas de int'Ol-mação dinâmicos e

pl-of'issionais.

o serviço de arquivo médico e estatística, contudo,

enfrenta sérias dificuldades desenvolver su~s

atividades a contento, sendo alvo de preconceitos dos

membros da cúpula e~ relação aos papéis, objetivos e funções

da ~rea, considerada como função meio/instrumental, estando

no entanto sempre pressionada para a adoção de um modelo que

contemple posturas pr6-ativas, inovativas e adaptativas.

Evoluindo para um ent'oque desenvolvimentista, espera-se

que oSAME assuma o papel de prestador de serviços,

assessorando e aconselhando as demais gerincias em matéria

de coleta e adequada utilização, avaliação e con t ro í e dos

dados. A administração do SAME constitui uma tarefa critíca,

devendo· ajustar-se às necessidades da or aan a zac ão

hospitalar, continuamente em transt'ormação.
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Torna-se imprescindível revelar que a tecnologia,

atrav~s de novos m~todos, formas e processos de trabalho e a

utilização de equipamentos ultra-sofisticados, pode dar ao

SAHE condições excelentes para elevar sua produtividade e

aumentar sua capacidade.

No entanto o SAHE na maioria dos hospitais est~

inadequadamente estruturado. Existe carincia de mão-de-obra

qualificada e gerencial, a ponto de haver impedimento do seu

próprio desenvolvimento. condições físicas de trabalho

incompatíveis com a nova realidade, bem como sal~rios e

planos de carreira desmotivadores, entre outros obst~culos.

Problemas e~ captação. coleta e processamento de dados

tim contribuído para que a informação seja pouco confi~vel (

deficiincias em sua cobertura, integridade, veracidade e

consistincial e inoportuna. A falta de uso da informaç~o na

tomada de decisões e a escassez de retroalimentaçio (feed
back) aos produtores de dados resultam em deficiincias

graves e cr8nicas no funcionamento do sistema.

Torna-se imprescindível umredfrecionamento estrat~gico

do SAME, pressionado pelas exigincias e necessidades dos

usuários internos e dos consumidores de serviços de saúde
face à necessidade crescente de informação adequada, no que

concerne tanto ao ambiente
organização hospitalar.

externo quanto interno da
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A partir de um posicionamento critico e corajoso o SAME

devera colocar em discussão as incongruências e

inconsistências referentes ao seu campo prático de ação,

ampliando e consolidando estratégias que convirjam para a

consecução dos objetivos macroinstitucionais, atendendo as

peculiaridades de cada hospital, coorden~ndo e harmonizando

sua ação com a dos demais departamentos.

normas estabeleciqas.

e seguindo as

Vislumbramos.

espaço compatível

na nova realidade que se perfila. um

para as atividades do SAME, evidenciada

pelo aceleramento do seu processo de integração no contexto

do hospital ..Ressaltamos também o aprofundamento do nível de

sua participação no desenvolvimento técnico científico.

facilitando a disponibilidade de dados fidedignos referentes

a cada paciente para as decis5es de diagnóstico, tratamento

e pesquisas médicas e relatórios gerenciais para utilização

racional dos recursos humanos. materiais e financeiros.

Objetivamos. através deste trabalho, mostrar que oSAME

está vivenciando um processo de mudança do modelo

tradicional para um mais avançado. Neste cenário, geralmente

têm sido enfrentados sérios conflitos e resistências ~

mudança. Porém. ~ luz de uma discussão inicial sobre o tema.

esperamos estar contribuindo para que novos estudos e

pesquisas sejam realizados, visando a consolidação do papel

..essencial do SAME na instituição hospitalar.
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