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Resumo: O presente trabalho analisa um caso de implantação de prontuário
eletrônico em um hospital brasileiro privado e de grande porte, que presta
assistência de alta complexidade. A pesquisa exploratória serviu-se de uma
metodologia qualitativa, que investigou o primeiro ano de funcionamento do
prontuário eletrônico e os respectivos antecedentes e se centrou nas percepções
expressas, através de entrevistas, por profissionais de nível superior que atuam
no referido hospital (implantadores, usuários administrativos e usuários
clínicos). As entrevistas foram pessoais e todas realizadas pelo próprio
pesquisador. O objetivo foi entender as mudanças decorrentes da implantação do
prontuário eletrônico no hospital e examinar resistências ao processo. O trabalho
fornece, também, uma perspectiva histórica do processo de informatização
hospitalar e do desenvolvimento de sistemas de prontuário eletrônico.
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1 INTRODUÇÃO

o prontuário, do latim "promptuarium" significa o local onde se guardam as coisas que

se pode precisar prontamente, isto é, a qualquer instante. O prontuário médico

tradicional, em papel, pretende preencher essa função na área de saúde. Entretanto,

qualquer pesquisador da área médica que já tenha tentado recuperar um prontuário ou as

informações nele contidas conhece as dificuldades desta operação. A informatização

destes registros, o prontuário eletrônico, é um dos projetos mais ambiciosos da

informática médica. Embora tão moderno, ele resgata o primitivo significado deste

instrumento, que se caracteriza pelo fornecimento "pronto" das informações requeridas.

Por outro lado, a implantação do prontuário eletrônico é um dos mais complexos

desafios da administração hospitalar. Nesta pesquisa exploratória, utilizando

metodologia qualitativa, analisamos os antecedentes e o primeiro ano de implantação de

um prontuário eletrônico, em um hospital brasileiro de alta complexidade e grande porte.

A técnica utilizada no trabalho de campo foi a entrevista. Através da expressão das

percepções dos entrevistados, simultaneamente atores e testemunhas do processo,

pretendeu-se efetuar um estudo de caso onde a inovação tecnológica contrastou com os

aspectos humanos, no ambiente hospitalar.

1.1 Histórico

1.1.1 Da máquina de escrever ao microcomputador

"Para todas as Nações e Línguas" era o slogan da Multiplex, máquina de escrever

lançada em 1910 (TAMB1NI, 1999, p. 198). Trinta anos antes, relata MCLUHAN

(1979), anúncios proclamavam as qualidades da máquina de escrever, que podia auxiliar

no aprendizado da leitura, escrita, pronúncia e pontuação.
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A máquina de escrever, segundo MCLUHAN, "...levou a tecnologia de Gutenberg a

todos os cantos de nossa cultura e nossa economia ..." (1979, p. 294) e trouxe para o

mundo dos negócios "...uma nova dimensão de uniformidade, do homogêneo e do

contínuo ..." (1979, p. 291). Em pouco tempo, nenhum escritório podia prescindir da

aceleração provocada pela máquina de escrever.

"We have called it the Transistor, because it is a resistor or semiconductor device which

can amplify electrical signals as they are transferred through it." 1Foi assim, em 30 de

junho de 1948, que Ralph Brown anunciou a descoberta do transistor, numa conferência

para a imprensa na sede da Bell Labs (RIORDAN e HODDESON, 1997, p. 14).

Integrados em microprocessadores ("microchips"), os transistores iriam dar impulso ao

que Adam SCHAFF (1995) classificou como a nova ou segunda revolução industrial,

revolução microeletrônica ou a revolução informática.

Nos anos 40, o ENIAC (Eletronic Numeric Integrator and Calculator), considerado por

muitos o primeiro computador, pesava várias toneladas, ocupava um andarinteiro-deum

grande prédio e "...para programá-lo era preciso conectar diretamente os circuitos por

intermédio de cabos, em um painel inspirado nos padrões telefônicos." (LEVY, 1993, p.

101).

o mesmo ENIAC, de' acordo com MEIRELLES (1994), funcionava com válvulas,

consumia cerca de 150.000 watts para executar cinco mil adições ou subtrações por

segundo e custou mais de meio milhão de dólares, na época Porém, seu desempenho era

pouco eficiente se comparado às calculadoras atuais, de poucos dólares.

1 "Nós o chamamos de Transistor, porque é um resistor ou semicondutor que pode amplificar sinais

elétricos transferidos através dele".
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o autor resume a evolução dos computadores destacando alguns eventos e fases. A

primeira geração de computadores, ainda de utilidade muito restrita, começou a ser

fabricada durante a 2a Guerra Mundial

Já a década de 60 marca o início da utilização comercial dos computadores. No final

desta década nasce a Intel, maior fabricante de microprocessadores do mundo.

Nos últimos trinta anos, a redução de custos, o aumento da velocidade de processamento

e a diminuição no consumo de energia dos computadores foi vertiginosa. Em 1974 é

fundada a Microsoft. Em 1975 são criados os primeiros microcomputadores. Inicia-se,

assim, a evolução dos programas para microcomputador.

Só na década de 80 explode a microinformática e generaliza-se a informatização. O

marco inicial é 16 de agosto de 1981, quando a fiM - Intemational Business Machines

lançou o primeiro PC ("Personal Computer"), que se tomou o padrão internacional de

microcomputador.

Os anos 90 são caracterizados pelo domínio do 'Windows" (sistema operacional da

Microsoft) e pelo crescimento das redes de computadores, como a Internet (rede mundial

de computadores). Nesta década, a massificação do uso dos computadores pessoais

encerrou a trajetória da máquina de escrever.

1.1.2 O nascimento do hospital e dos registros hospitalares

Segundo FOUCAUL T (I 981, capo VI), até meados do século xvm os hospitais

europeus não eram locais de cura, eram "morredouros". O hospital era essencialmente

uma instituição voltada para a assistência material, salvação espiritual e segregação dos

pobres que estavam morrendo e ameaçavam a saúde da população. Os religiosos

dominavam os hospitais, que não tinham função médica.
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o autor analisa o nascimento do hospital como um instrumento terapêutico no último

quarto do século xvm, em uma conferência publicada no livro a "Microfisica do

Poder". Até então, a medicina européia era uma prática não hospitalar. A partir desta

época ocorre o deslocamento da prática médica para dentro do hospital. O médico passa

a ser o principal responsável pela organização hospitalar, transformando o sistema de

poder antes dominado pelos religiosos.

Os hospitais, por seu papel de exclusão eram focos de desordem. Para exercer o seu

novo papel de cura, o hospital teve que se reorganizar. Para tanto, foi introduzida uma

técnica de exercício de poder oriunda das organizações militares: a disciplina.

A introdução de mecanismos disciplinares implicava em uma vigilância constante dos

indivíduos e um registro contínuo de tudo o que acontecia no espaço hospitalar. O autor

pontua o surgimento de um imenso campo documental no interior do hospital, criado a

partir de um sistema de registro permanente:

identificação de pacientes por etiquetas amarradas ao punho e fichas em cima de

cada leito, com o nome do doente e doença,

registro geral de entradas e saídas constando o nome do paciente, o diagnóstico

médico, a enfermaria que ocupou e as condições de alta ou óbito;

registro de cada enfermaria feito pela enfermeira-chefe;

registro da farmácia com as receitas despachadas para cada paciente;

registro médico, com anotações de diagnóstico, receitas e tratamentos prescritos nas

visitas aos pacientes internados.

A importância destes registros se reflete na rotina do hospital de forma a introduzir

discussão na prática médica, antes muito individualista. Como exemplo, o autor nos

informa que, em 1785, o regulamento do Hôtel-Dieu, principal hospital de Paris,

obrigava os médicos a confrontar seus registros, comparar tratamentos e verificar os . :.i
resultados obtidos, pelo menos uma vez por mês. A partir desta época, o hospital se..,,/
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transformou em um local de cura e numa fonte de registro, acúmulo e formação de saber

médico.

Os registros gerados pela assistência ao paciente, o prontuário, começaram a ser

disseminados. Assim, desde 1918, praticamente todas as pessoas que receberam

cuidados médicos nos Estados Unidos possuem um prontuário (MACEACHERN, 1937

apud DICK e STEEN, 1991).

Por mais de um século, o prontuário médico baseado em papel continuou sendo o

registro primário das informações geradas pela assistência aos pacientes (HUFFMAN,

1981 apud DICK e STEEN, 1991). Ainda na década de 90, o prontuário médico era

basicamente o mesmo que há cinqüenta anos atrás, inalterado em sua forma e conteúdo

(DICK e STEEN, 1991).

1.1.3 O prontuário eletrônico

A informatização dos registros médicos ocorreu mais lentamente que a de outras áreas

do hospital. Já há algumas décadas, os hospitais utilizam sistemas de informação

voltados essencialmente para atividades administrativas, como contabilidade e folha de

pagamentos. Alguns hospitais utilizam sistemas computadorizados em áreas e atividades

específicas, como laboratório e agendamento de pacientes (BARSUKlEWICZ, 1998).

As primeiras iniciativas para o desenvolvimento do prontuário eletrônico partiram do

ambiente acadêmico. No final da década de sessenta e início dos anos setenta algumas

universidades americanas, como a Duke University MedicaI Center e a Harvard MedicaI

School, desenvolveram projetos pioneiros de prontuários eletrônicos, respectivamente o

TMR - "The MedicaI Record" e o COSTAR - "Computer Stored Ambulatory Register"

(DICK e STEEN, 1991).

Em 1991, o Institute ofMedicine (10M) da National Academy ofSciences publicou um

estudo intitulado "The Computer-based patient records: an essential technology for
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health care" (DICK e STEEN, 1991), uma referência para profissionais e instituições no

desenvolvimento do prontuário eletrônico.

Este estudo americano, revisado e publicado novamente em 1997, recomendava a

adoção do prontuário eletrônico como padrão para os registros médicos e todos os outros

registros relacionados a assistência ao paciente. Para facilitar o desenvolvimento,

implantação e disseminação do prontuário eletrônico criava-se o Computer-based Patient

Record Institute (CPRI), com participação pública e privada.

A década de 90 mostrou, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma

progressiva informatização dos prontuários e de outros registros da assistência a saúde.

Em 1993, O mercado americano de sistemas de informação em saúde já beirava U$ 7

bilhões, com uma previsão de crescimento de 46,7% em três anos. Os hospitais gerais ou

especializados e seus serviços ambulatoriais representavam 65% deste mercado

(DORENFEST, 1994).

Em 1996, a quantidade de sistemas de prontuários eletrônicos disponíveis no mercado

americano continuava a crescer (DIC~ 1996).

Um estudo de 1997 mostrou que 71% dos hospitais com mais de 100 leitos nos Estados

Unidos tinham dado início à implantação de alguma forma de prontuário eletrônico

(ANDERSON, 1997 apud DALANDER, WILLNER E BRASCH, 1997).

Em 1998, levantamento realizado por Menduno e citado por Suzanne SCHOENFELT

(1999), mostrou que aproximadamente um terço dos sistemas de saúde americanos

possuíam algum tipo de registro eletrônico.
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Apesar da predominância americana na informatização hospitalar, a Inglaterra terminou

a década de 90 com o setor primário de saúde mais informatizado do mundo (NHS, 1999

apud DELANEY et al, 1999).

A disseminação do prontuário eletrônico, apesar de crescente na década de 90, mostra

que ainda existem grandes espaços a serem ocupados. Por exemplo, na Inglaterra, em

1993, apenas 30% dos clínicos gerais usavam sistemas computadorizados para registros

clínicos (NHS, 1993 apud OMAHONY, 1998).

Outro aspecto a ser destacado é que ainda existe uma desconfiança em relação a vários

aspectos desta tecnologia, que deixa inseguros e arredios os potenciais implantadores.

Nos Estados Unidos, em 1995, uma pesquisa (1995 lllMSSIHP LEADERSIllP

SURVEY) realizada na conferência anual da Healthcare Information and Mangement

Systems Society (IDMSS), mostrou claramente esta desconfiança:

mais de dois terços dos pesquisados ainda se mostravam hesitantes em relação à

implantação do prontuário eletrônico;

- .um em cada dez pesquisados tinha iniciado um projeto de prontuário eletrônico,

desacelerando posteriormente seus esforços;

um quarto dos pesquisados possuía um plano estratégico de implantação mas não

tinha feito nenhum investimento;

um terço dos entrevistados ainda estava avaliando as opções e nenhuma decisão

tinha sido tomada.

A desconfiança dos investidores manifesta-se mais intensamente em relação aos

investimentos de maior vulto. Em 1997, outro estudo mostrou que menos de 10% dos

sistemas de saúde americanos investiram os recursos necessários para criar sistemas

integrados de informações que abrangessem o continuum da assistência à saúde

(HUDSON, 1997 apud DALANDER, WILLNER E BRASCH, 1997).
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A Clínica Mayo, uma das mais importantes e conhecidas dos Estados Unidos, é um

exemplo da ambigüidade que ainda existe em relação ao prontuário eletrônico. Nesta

clínica, o prontuário em papel e o eletrônico coexistem. Entretanto, a maior parte da

informação médica gerada já é registrada eletronicamente.

No Brasil, um dos grandes impulsionadores da informática hospitalar foi a área de

faturamento. No sistema dle saúde brasileiro, a pulverização de convênios e planos de

saúde privados, cada um com formas e tabelas diferenciadas de pagamento e o controle

exercido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) nos prestadores de serviço impulsionaram

a informatização hospitalar.

A despeito do uso de tecnologia médica de alta complexidade em áreas específicas como

terapia oncológica (radioterapia), diagnóstico por imagem (ressonância magnética,

tomografia computadorizada, ultra-som, endoscopia), laboratório de análises clínicas,

unidades de tratamento intensivo (monitores, respiradores artificiais) e centro cirúrgico,

a familiaridade do médico com os computadores ainda é pequena.

A entrada dos computadores nos consultórios médicos e nas enfermarias dos hospitais

brasileiros expandiu-se no final dos anos 90. O desenvolvimento do prontuário

eletrônico é muito recente, ainda é uma experiência incompleta, restrita a alguns grandes

hospitais e instituições universitárias.

Algumas instituições brasileiras destacam-se na discussão de modelos para a adoção do

prontuário eletrônico. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) é uma

das associações que reúne profissionais brasileiros interessados no tema Esta associação

promoveu em 1997, o "I Seminário sobre Prontuário Eletrônico do Paciente". Estes

seminários vêm se repetindo anualmente, em parceria com o "Medicai Records

Institute" (MRI) americano.
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o Centro de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina (CIS-EPM) da

Universidade Federal de São Paulo (UNlFESP) destaca-se no âmbito universitário, em

especial quanto à discussão e divulgação de padrões para troca de informações médicas.

A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade de São Paulo

(USP) também possuem grupos organizados em tomo das disciplinas de informática

médica, voltados para o estudo de questões relacionadas ao prontuário eletrônico.

o Sistema Único de Saúde (SUS) desenvolve atualmente um cartão com código de

barras para armazenar os dados cadastrais de cada cidadão brasileiro. Este cartão poderá

auxiliar na criação de um banco de dados de saúde da população brasileira e servir de

base para a criação de um prontuário eletrônico em nível nacional.. O cartão também

servirá para identificar quem usa as empresas de seguro-saúde e quem se vale dos

serviços da rede pública, quem faz exames repetidos e a ocorrência de doenças

epidêmicas na população.

Institutos ligados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo, o Instituto do Coração (INCOR) e o Instituto da Criança (lCr) desenvolvem

projetos pioneiros de prontuário eletrônico. Alguns hospitais públicos e privados,

especialmente nos estados de São Paulo e Rio Glande do Sul, estão avançando na

discussão e implantação de projetos piloto de prontuários eletrônicos.

1.2 Def"miçõesiniciais

1.2.1 Prontuário médico

O MINISTÉRIO DA SAÚDE (1985, p. 24) define o prontuário médico como

"documento constituído de formulários padronizados, destinado ao registro da

assistência prestada ao cliente". O prontuário deve incluir todas as anotações dos

profissionais de saúde, médicos ou não médicos, envolvidos na assistência ao paciente.
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o Conselho Federal de Medicina (CFM) ressalta a importância do prontuário para o

"paciente e a instituição que o atende, para o médico, bem como para o ensino, a

pesquisa e os serviços de saúde pública, servindo também como instrumento de defesa

legal" (RESOLUÇÃO CFM n°. 1.331/89) e determina sua manutenção permanente pelos

estabelecimentos de saúde. Nos hospitais brasileiros, este sistema normalmente está

situado em uma área denominada Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME).

Decorridos dez anos do último atendimento do paciente, o prontuário poderá ser

substituído por outros métodos de registro que possam assegurar a restauração plena das

informações.

O Código de Ética Médica (artigos 69°. e 70°.) exige do médico a elaboração de um

prontuário para cada paciente. É assegurado ao paciente o direito de acesso às

informações.

Em 1995, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) instituiu a

obrigatoriedade da "Comissão de Revisão de Prontuário Médico" nas unidades de saúde

onde se presta assistência médica e propôs os seguintes itens para avaliação

(RESOLUÇÃO CREMESP nO.70/95):

a) identificação do paciente, anamnese, exame físico, exames complementares e

seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e

tratamento efetuado.

b) obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem

como de assinatura e carimbo ou nome legível do médico e respectiva inscrição

noCREMESP.

c) obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a

prescrição médica consignando data e hora.

d) tipo de alta.

Para o Institute of Medicine (10M) americano, o prontuário médico é o repositório de

informações médicas sobre um paciente. Esta informação é gerada por profissionais de
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saúde a partir da interação direta com o paciente ou com pessoas que se relacionam

diretamente a ele. Tradicionalmente é registrado em papel. (DICK e STEEN, 1991).

Um prontuário clássico apresenta as seguintes partes, variando de acordo com a

especialidade médica e o tipo de atendimento:

folha de rosto ou folha de internação: identificação completa do paciente, data de

internação, situação de seguro-saúde, anamnese (incluindo história completa do

paciente, antecedentes pessoais e familiares), exame fisico detalhado, exames

subsidiários, diagnóstico provisório e o local de internação;

folha de prescrição médica;

folha de evolução médica, da enfermagem e de outros profissionais da equipe de

saúde;

gráfico de temperatura e medidas de peso, pressão arterial, pulso, diurese e

evacuações;

relatórios de cirurgias, anestesias e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos;

resumo de alta: diagnóstico definitivo, resultados dos exames realizados, condições

de alta e orientação para seguimento;

resultados de exames e outros procedimentos, como anexos.

1.2.2 Prontuário eletrônico

o Computer-based Patient Record Institute (CPRI) define o prontuário eletrônico como a

"informação mantida eletronicamente sobre o estado de saúde e a assistência à saúde

recebida por um indivíduo ao longo de sua vida" (CPRI, 1995 apud AMATA YAKUL,

1998).

o relatório do Institute of Medicine (DICK e STEEN, 1991) define o prontuário

eletrônico como um registro computadorizado do prontuário médico, que reside em um

sistema especificamente desenhado para prover aos usuários acesso a informações
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completas e precisas, alertas, lembretes, sistemas de apoio a decisões clínicas, ligações a

bases de dados de conhecimentos médicos e outros tipos de suporte.

Os mecanismos pelos quais os prontuários são criados, utilizados, arquivados e

recuperados formam um sistema O sistema de prontuários pode ser parte de um sistema

de informações hospitalares, que normalmente possui funções clínicas e administrativas.

1.3 1rermminolo~a

Anamnese

"Data
mining"

"E-mail"

Evolução

médica

Anamnese significa memória, recordação. É o histórico subjetivo dos

aspectos relevantes da doença, desde os sintomas iniciais até a queixa

apresentada no momento da consulta. Inclui informações sobre a história

pregressa, os antecedentes pessoais e familiares, as características do

meio ambiente e as condições de vida do paciente

A tradução literal do inglês é "garimpo de dados". Significa garimpar

dados ou informações relevantes no meio de grandes bancos de dados de

forma a identificar relacionamentos, padrões ou tendências.

Correio eletrônico. Em inglês, "eletronic mail".

Registro periódico das modificações que ocorrem durante o seguimento

e tratamento do paciente, bem como das intercorrências. Delineia uma

tendência e ao mesmo tempo caracteriza de modo estático, o momento

em que a observação foi realizada. É assinado e datado pelo médico que

realizou a observação. Outros profissionais da equipe de saúde, como

enfermeiros e fisioterapeutas, também evoluem o paciente. A evolução

pode conter tabelas e gráficos para melhor visualização.
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"Guidelines" Texto elaborado por peritos, com caráter multidisciplinar, para orientar a

conduta de não especialistas em problemas freqüentes em sua prática.

"Hardware" Equipamento. Componentes físicos do computador ou de um sistema de

computação.

Hospital "Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em

regime de internação, a uma determinada clientela, ou de não internação,

no caso de ambulatório ou outros serviços" (MINIsTÉRIO DA SAÚDE,

1985, p. 15). Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS),

é fundamental que a internação seja um dos objetivos principais da

instituição (PAGANINI e NOV AES, 1994).

Hospital com "Hospital geral destinado a prestar assistência sanitária a doentes em

especialidades especialidades, além das quatro básicas." (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

1985, p. 15). As especialidades básicas são: clínica médica, clínica

cirúrgica, gineco-obstétrica e clínica pediátrica.

corpo clínico

semi-aberto

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (1985, p. 15), hospital de corpo

clínico aberto é aquele que "apesar de possuir corpo clínico próprio,

permite que qualquer outro médico utilize suas instalações para prestar

assistência a seus doentes." Para as finalidades desta pesquisa,

consideramos como hospital de corpo clínico semi-aberto, aquele que,

além de possuir corpo clínico próprio, está aberto para que médicos

externos, previamente selecionados e credenciados.

Hospital de

Hospital de O MINIsTÉRIO DA SAÚDE (1985) define como hospital de grande

grande porte porte aquele com capacidade instalada de 151 a 500 leitos. Já o hospital

de porte especial possui capacidade instalada acima de 500 leitos. Para

as finalidades desta pesquisa, consideramos como grande porte qualquer

hospital com capacidade instalada acima de 151 leitos.
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Iatrogenia

Informática
médica

Interface

gráfica

"Estado anormal ou condição que resulta da atividade do médico ou de

outra pessoa autorizada. Situação resultante de um tratamento

inadvertido ou errôneo." (MINIsTÉRIO DA SAÚDE e SECRETARIA

DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 1998, p. 13).

Estuda a coleta, o processamento e a disseminação da informação em

saúde e, constrói recursos de informática ("hardware" ou "software")

para facilitar estas atividades (FRIEDMAN e WYATT, 1997).

Interface entre o computador e o usuário, que "usa Ícones para

representar objetos, um dispositivo de apontar (mouse) para selecionar

operações e imagens gráficas para representar relacionamentos"

(MEIRELLES, 1994, p. 599).

Linguagem de "...é um conjunto de convenções e regras que especificam como

programação transmitir informações entre pessoas e máquinas." (MEIRELLES, 1994,

p.601)

''Link''

Modelo de

dados

"On-line"

Elo, conexão, vínculo, ligação. Conexão entre textos, páginas ou

arquivos, em ambiente hipertexto/multimídia.

É uma descrição, por meio de esquematizações gráficas, que permite a

visualização das estruturas de dados, seus inter-relacionamentos e a

forma em que estão agrupados em um sistema (TORRES, 1994)

Em linha; conectado, ligado; em linha e pronto para operar.
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Prescrição

médica

Pronto
atendimento

Protocolo

Registro de todas as providências ordenadas pelo médico responsável

para o tratamento do paciente, servindo como meio de comunicação com

os outros profissionais envolvidos. É assinada e datada pelo médico.

"Conjunto de elementos destinados a atender urgências dentro do

horário de serviço do estabelecimento de saúde." (MlNIsTÉRIO DA

SAÚDE, 1985, p. 22).

Documento adotado por um serviço para implantar conduta, dentro de

um padrão aceito e exeqüível.

''Pull down" É um tipo de menu utilizado em vários programas para computadores,

que ao ser acionado abre uma janela em sentido vertical contendo uma

lista de opções.

Sistema

Servidor

"Software"

Tela

"...conjunto de métodos, procedimentos, técnicas ou regras que operam

em conjunto para atingir um determinado objetivo. Sistema é o resultado

de 'hardware' (equipamentos) mais 'software' (programas) mais

'peopleware' (pessoas)." (MEIRELLES, 1994, p. 610). Para as

finalidades desta pesquisa, muitas vezes a palavra sistema foi utilizada

em substituição ao nome comercial do novo sistema implantado no

hospital.

É um computador, geralmente de maior capacidade de processamento,

que fornece dados e serviços para outros computadores em rede.

''Progmmas, procedimentos e a documentação relativa a operação de um

sistema de computação." (MEIRELLES, 1994, p. 611)

Imagem ou informação exibida em um dado momento em um monitor,

terminal de vídeo ou outro tipo de "display".
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Terceiros- São instituições que recebem dos pacientes e pagam por serviços

prestados. As medicinas de grupo, os seguros-saúde, as cooperativas

médicas e as auto gestões são exemplos de terceiros-pagadores.

pagadores

1.4 Objeto

o objeto desta pesquisa é a implantação do prontuário eletrônico em um hospital

brasileiro de grande porte.

1.5 Delimitação do objeto

A pesquisa restringiu-se a um tipo de organização de saúde específica, o hospital. O

hospital estudado possuía as seguintes características:
~. .

1. hospital geral com especialidades

2. privado

3. grande porte

4. presta assistência de alta complexidade ao paciente

5. corpo clínico semi-aberto

6. situado em uma grande cidade brasileira.

A pesquisa centrou-se nas percepções expressadas por profissionais de nível superior

que atuam no referido hospital.

A pesquisa investigou o primeiro ano de funcionamento do prontuário eletrônico e os

antecedentes relevantes da implantação.

A pesquisa se referiu a um prontuário eletrônico em processo de implantação, com as

seguintes características:
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1. É o núcleo de um sistema de informações hospitalares, oferecendo como

subproduto, informações financeiras,

2. Integra-se com a administração de pacientes e áreas de apoio como Farmácia,

Laboratório Clínico e Radiologia, entre outras, além da área financeira.

3. Abrange o hospital como um todo, nas suas atividades-meio (administrativas

e financeiras) e atividades-fim (assistência ao paciente) gerando informações

clínicas, administrativas e financeiras.

4. Coleta dados de forma abrangente, desde a entrada do paciente até sua saída

do hospita1. Com foco no paciente, são geradas as informações

administrativas e financeiras. Toda a informação clínica, registros médicos,

registros de enfermagem, serviços, cobrança ou financeira é mantida "on-

line".

5. O sistema foi desenhado prioritariamente para ser utilizado pelo pessoal com

funções ligadas à assistência ao paciente mas é utilizado;'. também, pelo

pessoal administrativo.

6. É um produto internacional, desenvolvido fora do Brasil, utilizado em

diferentes países, em vários idiomas.

7. É um produto que possui atualizações periódicas fornecidas pelo fabricante.

1.6 Objetivos

1.6.1 Geral

Aprofundar e sistematizar o entendimento das mudanças decorrentes da implantação do

prontuário eletrônico no hospital, com base na expressão das percepções de pessoas

envolvidas no processo, em diferentes graus e situações diversas.

1.6.2 Específicos

Captar, relatar e analisar os antecedentes e o histórico de implantação, identificando

e camcterizando suas fases.
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Examinar resistências ao processo de implantação.

Identificar e analisar mudanças na dinâmica de trabalho dos médicos e enfermeiros.

Analisar as adequações e inadequações do prontuário eletrônico em relação

prontuário em pape1.

Discutir outras categorias de análise surgidas a partir da própria pesquisa.

1.7 Pressupostos

Para o delineamento do objeto de pesquisa foi realizada uma ampla pesquisa

bibliográfica Além disso, antes da entrada em campo, o pesquisador já tinha

conhecimento de comentários a respeito da implantação do sistema no hospital, uma vez

que este já estava em funcionamento.

A partir destas idéias iniciais, o pesquisador estabeleceu alguns pressupostos em relação

à problemática a ser estudada:

o processo de implantação de um prontuário eletrônico em um hospital causa

resistências, especialmente no corpo clínico;

o processo de implantação de um prontuário eletrônico traz mudanças no trabalho

dos profissionais da equipe de saúde;

o processo de implantação de um prontuário eletrônico, que é o núcleo de um

sistema de informações hospitalares, afeta o hospital como um todo, nas suas atividades-

meio e atividades-fim, sejam clínicas, administrativas ou financeiras;

Cabe ressaltar que, mesmo consciente destes pressupostos, o pesquisador iniciou a

pesquisa exploratória com uma postura receptiva para a possibilidade de novas

revelações.

18



2 ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

2.1 Em busca de um referencial teórico

2.1.1 A sociedade e as inovações tecnológicas

Nos anos setenta, o chamado Clube de Roma, formado por cientistas e pensadores das

mais variadas áreas do conhecimento passou a abordar problemas universais da

sociedade contemporânea, tais como questões ecológicas, fontes de energia não-

renováveis, crescimento sustentável e a pressão demográfica mundial.

Em meados da década de 80, as conseqüências sociais das novas tecnologias e a

expansão da sociedade da informação motivaram estudos do Clube de Roma. Adam

SCHAFF, pensador marxista que já havia percorrido campos como a teoria do

conhecimento, a lingüística e a objetividade da verdade histórica, foi um dos autores

selecionados. Assim, em 1985, é publicado o estudo "A sociedade informática: as

conseqüências sociais da segunda revolução industrial" (SCHAFF, 1995).

Para esse autor de linha marxista, as revoluções da ciência e da técnica e as

conseqüentes modificações na produção e nos serviços devem necessariamente produzir

mudanças nas relações sociais.

Aliás, na visão marxista, em qualquer sistema social existe uma relação dialética entre

infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, o modo de

produção do sistema. A superestrutura é composta pelo Estado, pelas instituições

jurídicas e políticas, pelas idéias, teorias e representações religiosas e filosóficas de cada

período histórico. A base econômica é a determinante, em última instância, da

superestrutura. Dito de outra forma: "a vida material determina a vida intelectual ou,
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segundo uma expressão de Marx, o ser social é quem determina a consciência social."

(THALHEIMER, 1979, p. 104).

A sociedade informática, de acordo com Adam SCHAFF (1995, p. 49), é "...uma

sociedade em que todas as esferas da vida pública estarão cobertas por processos

informatizados e por algum tipo de inteligência artificial, que terá relação com

computadores de gerações subseqüentes." É a sociedade da segunda revolução

industrial.

Segundo o autor, a primeira revolução industrial, no final do século xvm e início do

século XIX, ampliou e substituiu de modo notável a capacidade fisica do ser humano

através do uso da energia das máquinas (inicialmente através do vapor e posteriormente

pela eletricidade).

Já a segunda revolução industrial, na segunda metade do século XX e nos dias atuais,

caracteriza-se pela ampliação das capacidades intelectuais humanas. Não apenas a

ampliação, mas a substituição do trabalho humano fisico e intelectual, através da

automatização e da robotização na produção de bens e serviços. Se a primeira revolução

industrial aumentou o rendimento do trabalho humano, paradoxalmente, a segunda visa

eliminá-lo.

A aceitação de novas tecnologias sempre foi um processo dificil e doloroso na história

da humanidade. Na Inglaterra, por ocasião da primeira revolução industrial, um

movimento de resistência conhecido como os "Luditas" insurgiu-se contra as primeiras

tentativas de industrialização, na segunda década do século XIX. Julgavam-se vítimas do

progresso e lutavam contra o desemprego provocado pela mecanização e a utilização de

fontes de energia, como o vapor. Destruição de máquinas e ataques a fábricas foram as

formas de resistência encontradas pelo grupo, em sua breve existência, até sua extinção

provocada por uma violenta reação do governo inglês.
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"Abaixo todos os soberanos, menos o rei Ludd!" escreveu em versos Lord Byron, o

famoso poeta romântico inglês, no início do século XIX. (BYRON apud SALE, 1999, p.

226). O rei Ludd nunca existiu, mas este pseudônimo foi utilizado por várias pessoas

que comandaram o movimento. Mesmo tendo ele admitido, posteriormente, ter

exagerado em sua defesa do movimento Ludita, a frase de Byron ganha novos sentidos

nos dias atuais, em plena segunda revolução industrial.

A resistência às mudanças e às inovações tecnológicas não foi um fenômeno exclusivo

da primeira revolução industrial. O desenvolvimento acelerado da ciência e da

tecnologia, especialmente no final do século XIX e durante o século XX, tomou

obsoletas muitas atividades humanas e desencadeou várias formas de resistência às

inovações. Em especial, a informatização da sociedade, intensificada no último quarto

do século XX, tomou-se fonte de ansiedade e motivo de resistência para os

trabalhadores da moderna sociedade, dita globalizada.

Em meados dos anos 80, as alterações provocadas pela informatização na natureza e na

dinâmica do trabalho foram descritas e analisadas por Shoshana ZUBOFF (1988): os

primeiros contatos com o computador no ambiente de trabalho mostram a estranheza, o

desconforto e a desconfiança dos trabalhadores em relação à nova tecnologia.

Nos primórdios da informatização do sistema bancário, relata a autora, funcionários

reclamavam da sensação de que seu trabalho "flutuava no espaço", ou que estava

"perdido atrás da tela". Queixavam-se de não ser mais capazes de ver ou tocar o seu

trabalho. Muitos sentiam não ter mais habilidades ou compreensão necessárias para

desempenhar o trabalho com competência.

No mundo atual "as pessoas tendem a sentir que estão perdendo contato com os

progressos realizados mesmo em seus próprios campos de atividade." (1977, p. 9),

afirma o antropólogo Edward T. HALL, no prefácio de seu livro "A Dimensão Oculta"

sobre o uso do espaço pelo homem, em meados dos anos 60.

21



Para HALL (1977), o homem se diferencia dos outros animais por ter desenvolvido

extensões de seu organismo. A partir daí, o homem deslocou a evolução do seu corpo

para suas extensões, acelerando muito o processo evolutivo. Estas extensões se

especializaram a ponto de controlar e substituir o meio ambiente natural do homem.

o homem e suas extensões constituem um sistema inter-relacionado, uma continuação

da relação geral dos organismos com seu meio ambiente, continua HALL (1977) na

conclusão de seu livro. Entretanto, alerta o autor, a evolução das extensões pode se

acelerar a ponto da extensão assumir o controle. É o que acontece na automação e este é

o perigo do computador, uma extensão especializada do cérebro humano. "Como as

extensões são inanimadas é preciso alimentá-las com "feedback" (pesquisa), para

sabermos o que está acontecendo ..." conclui HALL (1977, p. 167).

Konrad LORENZ, estudioso do comportamento animal e ganhador do Prêmio Nobel de

Medicina, afirmava em seu livro "A demolição do homem: critica à falsa religião do

progresso" publicado em 1983, que "a tecnologia ameaça estabelecer-se como um tirano

para a humanidade" (1986, p. 157). Já que a tecnologia deixou de ser um meio para

transformar-se em um fim, em si mesma.

Por trás das queixas dos trabalhadores do setor bancário e de outros setores atingidos

pela informatização, "...0 século :xx não se sentia à vontade com a ciência que fora a sua

mais extraordinária realização, e da qual dependia." (HOBSBA WM, 1995, p. 511).

Para HOBSBAWM (1995, p. 512), "...na medida em que a ciência interferia na ordem

natural das coisas, era inerentemente perigosa." O autor ressalta quatro sentimentos

generalizados que, em pleno século :XX, alimentam a desconfiança e o medo da ciência:

a ciência é incompreensível;

suas conseqüências práticas e morais são imprevisíveis e provavelmente

catastróficas;
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a ciência acentua o desamparo do indivíduo frente a sociedade moderna;

a ciência é perigosa porque questiona e solapa as autoridades estabelecidas.

Norbert WIENER, professor de matemática do Massachussets Institute of Technology

(MIT), cunhou, no início da década de 50, a palavra cibernética. Em seu livro clássico,

"Cibernética e sociedade: o uso humano dos seres humanos", o autor ressalta que

"...quando uma invenção é feita, decorre geralmente considerável período de tempo

antes que sejam entendidas todas as suas implicações" (WIENER, 1970, p. 144). As

aplicações, bem como as implicações de uma nova tecnologia demoram a ser

compreendidas.

LORENZI e Rll..EY, autores amencanos contemporâneos que escrevem sobre as

mudanças organizacionais provocadas pela informatização na assistência à saúde, citam

um estudo realizado por Paul A David 2, um historiador econômico de Stanford que

examinou o período entre os anos 1880 e 1920, época da eletrificação no mundo

industrializado, e encontrou apenas aumentos mínimos de produtividade (LORENZI e

Rll..EY, 1995B). Atualmente, um fenômeno semelhante ocorre com os investimentos em

informática das últimas décadas.

2.1.2 A tecnologia

A palavra técnica está relacionada com o modo de fazer, Tecnologia, por sua vez, é o

conhecimento da técnica. Entretanto, estas duas palavras têm sido utilizadas com

significados semelhantes por vários autores. Assim, salvo menção em contrário as

palavras técnica e tecnologia serão utilizadas indistintamente.

2 DAVID, P. A. Computer and dynamo: the modem productivity paradox in a not-too-distant mirror.

CEPR Pub. #172, Stanford Center for Economic Policy Research, 1989.
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Ruy GAMA (I 987) traça as origens da palavra tecnologia desde os gregos: "techné",

que significava "atividade prática, manual e material" mais "Jogos", conhecimento. Ao

longo dos tempos, a palavra tecnologia se afirmou como uma reunião da ciência com a

técnica, especialmente na língua inglesa. Para o autor, o conceito de tecnologia se refere

principalmente ao seu papel na produção e no mundo moderno: "a tecnologia moderna é

a ciência do trabalho produtivo" (p. 185).

Já Pierre CLASTRES (1979), que analisa as sociedades primitivas, defende a tese de que

não se pode medir um equipamento tecnológico a não ser em função de sua capacidade

de satisfàzer, num dado meio, as necessidades da sociedade. Este autor define técnica,

como o conjunto de procedimentos adotados pelos homens para assegurar um domínio

do meio natural adaptado e relativo às suas necessidades. Assim, conclui o autor, não há

hierarquia no campo da técnica, não há uma técnica superior nem inferior.

Em contraste a esta perspectiva, autores como Lewis MUMFORD, no final da década de

40, utilizaram o estado da tecnologia como critério para elaborar uma classificação das

grandes etapas da história humana. "A máquina não pode ser separada do seu quadro

social, mais vasto pois é esse quadro que lhe confere sentido e objetivo." (MUMFORD,

1950 apud ROCHER, 1981, p. 147). Para Mumford, a tecnologia é um elemento da

cultura, como a religião ou a moraL

No Brasil, Darcy RIBEIRO (1979) elegeu o desenvolvimento da tecnologia como o

critério básico de construção do esquema de evolução sócio-cultural, ou seja, como

critério distintivo de etapas da evolução social humana. Esta é a abordagem de seu

ensaio antropológico, "O processo civilizatório: estudos de antropologia da civilização;

etapas da revolução sócio-cultural", publicado no final da década de 60.

Norbert ELIAS (1995) define tecnização ("technization") como um processo social não

planejado que, na medida em que progride, as pessoas aprendem a explorar materiais
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sem vida para um uso crescente pela humanidade, transformando-os e processando-os

na expectativa de uma vida melhor.

Para ELIAS (1995), o processo civilizatório, a exemplo da tecnização, é um processo

involuntário de aprendizado da humanidade. O processo civilizatório está relacionado

com uma auto-regulação adquirida pelos indivíduos, em relação à sua vida social, que é

imperativa para a sobrevivência do ser humano. O avanço da tecnização aproximou

pessoas de todas as partes do mundo e tomou-as cada vez mais interdependentes. Por

outro lado, tomou-se evidente a dificuldade que as pessoas têm de se ajustar às

mudanças em seu mundo, que estão conectadas com as mudanças cada vez mais rápidas

da tecnologia e da organização humana.

"A ciência explora, a tecnologia executa, o homem se adapta." Esta inscrição, citada

criticamente por Kirkpatrick SALE (1999, p. 185), presente no alto do portão principal

da Feira Mundial de Chicago, em 1933, complementá-se meio século depois, com a

visão do executivo moderno Akio MORIT A, co-fundador e presidente da Sony

Corporation, de que a adaptação às novas tecnologias é uma questão de sobrevivência:

"Aprender novas tecnologia é para nós, japoneses, um modo de vida, e outros povos

terão de adotar esse sistema; não é possível nem desejável agarrar-se ao passado."

(MORITA, 1990, p. 274).

Segundo SALE, no mundo atual, "as decisões humanas são tomadas cada vez mais por

intermédio da tecnologia" (1999, p. 185) e não para atender necessidades conhecidas e

sentidas. O avanço da tecnologia tem gerado mais e mais tecnologia afirma Kirkpatrick

Sale que, assim como Norbert Elias, critica a apologia, o endeusamento da técnica, em

detrimento dos valores éticos e humanos.
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2.1.3 A tecnologia médica

A respeito da tecnologia médica, ou tecnologia em saúde, seu conceito inclui

medicamentos, aparelhos médicos e procedimentos clínicos e cirúrgicos usados na

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças (BANTA et aI., 1981 apud

JONSSON e BANT A, 1999).

De acordo com a OPAS, tecnologia médica é essencialmente "informação incorporada

em elementos tão tangíveis como são os instrumentos, equipamentos, medicamentos e

outros insumos materiais; em procedimentos e práticas que configuram a atividade em

saúde; em instrumentos normativos que prescrevem condutas e comportamentos, em

habilidades e desempenho do pessoal e em base de dados e outras formas de

conservação e difusão da informação" (MARQUES, 1991 apud SANTINI, 1993, p. 22).

As críticas à tecnologia médica e à sociedade industrial tivemm ampla repercussão com

os trabalhos de Ivan Dlich, em meados da década de 70. Suas análises críticas, bem

como os autores que se contrapuseram, como Michel Foucault e Vicente Navarro,

tomaram como objeto de estudo o conceito de medicalização da sociedade, ou seja, "o

processo de intervenção crescente da prática médica na vida cotidiana" (NUNES, 1985,

p.323).

Segundo ILLIeH, "o impacto negativo da empresa médica constitui uma das epidemias

de maior expansão no nosso tempo" (1981, p. 31). Este autor amplia o conceito de

iatrogênese, doença provocada pelo médico. Para este autor, a iatrogênese atinge

dimensões sociais e estruturais, além da medicina clínica: "Num hospital em que a

técnica é complexa, a negligência se transforma em erro humano 'aleatório', a

insensibilidade em 'desinteresse científico', e a incompetência em 'falta de equipamento

especializado'." (1981, p. 37).

"
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o mesmo autor pontua a transformação do médico artesão, que exercia sua habilidade

em indivíduos que conhecia pessoalmente, no médico técnico que aplica regras

científicas a categorias de doentes.

Rollo MAY, psicólogo e psicanalista da linha existencialista, que discutiu a questão da

liberdade e do destino humanos no princípio dos anos 80, concorda com a visão do

"médico técnico" de Illich. Para MAY, o "entregar-se nas mãos", que era o elemento

básico da profissão curativa se converteu no "entregar-se a técnicas" (1987, p. 250).

Fritjof CAPRA é um cientista, que aplicando os novos conceitos de espaço, tempo e

matéria oriundos da fisica moderna, critica a concepção mecanicista do organismo

humano e a resultante abordagem técnica da saúde, também no princípio dos anos 80. O

autor considera que a concepção mecanicista e o pensamento cartesiano aplicados ao

organismo humano são os responsáveis pela excessiva ênfase no uso da tecnologia

médica "que é considerada o único caminho para melhorar a saúde" (CAPRA, 1995, p.

140). Para o autor, "os hospitais converteram-se em amplas instituições profissionais,

enfatizando mais a tecnologia e a competência científica do que o contato com o

paciente." (CAPRA, 1995, pJ41).

Paradoxalmente, artigos recentes (W1LSON, 1999) apontam que o impacto das

tecnologias médicas no futuro dos hospitais parece conduzir para a desospitalização.

Através de novas vacinas, drogas que tratam patologias que antes exigiam internação e

técnicas cirúrgicas pouco invasivas, o lócus dos cuidados médicos pode mover-se para

fora do hospital. Os procedimentos mais complexos, especializados e de maior risco

continuam a ser realizados no ambiente hospitalar que se toma mais especializado e

incorpora novas tecnologias, como a robótica e imagens digitais.
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2.2 Os países em desenvolvimento e a informatização na saúde

A informatização da sociedade contemporânea desenvolve-se de modo desigual nos

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, pessoas

que vivem em áreas remotas geralmente não têm acesso a serviços de saúde. Nestes

países existe falta e má distribuição de profissionais de saúde, principalmente

especialistas. O setor saúde também sofre com as dificuldades no sistema de

comunicação. Isto leva a uma circulação de informações científicas desatualizadas,

complementadas por pesquisas repetitivas ou irrelevantes, que podem acarretar decisões

clínicas e de política de saúde inadequadas.

Os países em desenvolvimento poderiam se beneficiar extensivamente com o uso da

informática médica e da telemedicina (ARUNACHALAM, 1999), proporcionando

acesso rápido a bancos de dados atualizados, troca de experiências entre profissionais da

área, suporte médico especializado em áreas remotas e, melhor direcionamento na

utilização de recursos financeiros.

Apesar do interesse crescente no uso da tecnologia de informação em saúde, os países

em desenvolvimento estão submetidos a barreiras que dificultam a incorporação das

mesmas: acesso inadequado às inovações tecnológicas, investimentos escassos com

prioridades mal definidas, falta de uma infraestrutura de comunicações e ausência de

uma política governamental dirigida para a informatização. Conseqüentemente, estes

países têm menos acesso a essas tecnologias e estão ameaçados de que as mesmas

beneficiem apenas a parcela mais rica da população (ARUNACHALAM, 1999).

Países em desenvolvimento, como a Índia, perdem recursos humanos especializados em

computação para os Estados Unidos, onde existe um,déficit de profissionais ocasionado

pela expansão do mercado e estes são mais bem remunerados. Ao mesmo tempo, centros

de transcrição de informações médicas estão sendo montados em países em
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desenvolvimento, aproveitando a mão-de-obra barata para digitação. Deste modo, a

inovação tecnológica pouco beneficia estes países.

2.3 A informatização dos hospitais

Além das diferenças existentes entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a

informatização ocorre de maneira desigual nos diversos setores da economia e nos

diferentes tipos de organizações.

A área de saúde possui particularidades que a diferenciam de outros setores da economia

e de prestação de serviços, Estas particularidades influenciam decisivamente na

informatização dos hospitais valendo as seguintes considerações (modificado de

LORENZI e RILEY, 1995A):

1. Lidam com questões de vida e morte, exigindo uma alta precisão nos sistemas

que envolvem o paciente.

2. Possuem uma estrutura de recursos humanos complexa, em uma área que é

essencialmente multiprofissional. Em muitos deles podem existir médicos que

não são funcionários (hospitais de corpo clínico aberto) mas que geram grande

número de internações, o que diminui o poder da administração do hospital sobre

o corpo clínico.

3. São mantidos por diferentes tipos de entidades. No Brasil, os hospitais podem ser

privados (lucrativos ou filantrópicos) ou públicos (federais, estaduais, municipais

ou administrados por organizações sociais).

4. Possuem beneficiários variados e numerosos: o grupo ou a organização

proprietária, a comunidade na qual o hospital está inserido, os vários níveis de

governo, o corpo clínico, os pacientes e seus familiares e os terceiros-pagadores
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(instituições que recebem do paciente e pagam os prestadores de serviços de

saúde, como as medicinas de grupo e os seguros-saúde).

5. A imagem pública da assistência à saúde e dos hospitais está em declínio. Nos

EUA, os processos de má-praxis (processos contra erros médicos)movimentam

anualmente bilhões de dólares. No Brasil, o setor público está com imagem

desgastada e as medicinas complementares (especialmente as medicinas de

grupo) são notoriamente objeto de muitas reclamações nos órgãos de defesa do

consumidor.

6. Os custos da assistência à saúde são ascendentes. Entre as causas deste fenômeno

podemos citar:

a explosão tecnológica;

o envelhecimento da população;

as expectativas crescentes dos pacientes por uma maror

conscientização de seus direitos sociais e pela divulgação massiva de

inovações tecnológicas pela mídia, demandando mais solicitações de

exames, uso de equipamentos etc.

a pressão inflacionária no setor saúde;

a prática da "medicina defensiva" (proteção contra processos jurídicos

de má-praxis), principalmente nos Estados Unidos (LORENZI e

RILEY, 1995A; CAPRA, 1995), mas que poderá se refletir no Brasil.

Acresce notar que ao contrário do que ocorre em outros setores da economia, a

incorporação tecnológica ao setor saúde não costuma reduzir custos mas, aumentá-

los de maneira substancial.

7. O consumidor de serviços de saúde é desconhecedor da real causa de sua

necessidade e do panorama dos meios que existem para satisfazê-la (pIOLA e

VIANNA, 1995). Em muitos casos o paciente não pode antecipar a sua
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necessidade de serviços ou não está em condições fisicas ou mentais para

comparar preços e opções de compra.

8. O paciente está sujeito a restrições na escolha do hospital, seja por influência de

seu médico, por sua condição de emergência ou por limitações impostas pelos

terceiros-pagadores.

9. Papéis tradicionais e inflexíveis dos grupos profissionais que atuam no hospital,

delimitados por códigos de ética, que são refratários a mudanças em geral.

10. Confidencialidade das informações médicas, que gera problemas complexos

relacionados à sua utilização por diferentes profissionais: profissionais

envolvidos na assistência à saúde, profissionais da área de faturamento (dentro

ou fora dos hospitais) e pesquisadores clínicos.

11. Regulamentação complexa e requisitos relacionados a sistemas de acreditação,

ou seja, avaliação e certificação externa da qualidade dos serviços de saúde com

base em padrões de referência, por instituições independentes e reconhecidas.

2.4 O prontuário eletrônico

Para que um sistema seja considerado um prontuário eletrônico, o CPRI estabeleceu três

requisitos (CPRI, 1995 apud AMATAYAKUL, 1998):

1. adquirir, armazenar, transmitir e recuperar dados, informações e conhecimento

de múltiplas fontes;

2. possuir ferramentas para o suporte a decisões relacionadas ao manejo do

paciente;
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3. ser a fonte primária de informação dos profissionais de saúde na assistência ao

paciente.

DALANDER, WILLNER E BRASCH (1997) definiram as características ideais de um

prontuário eletrônico:

1. poder ser consultado por múltiplos usuários, em diferentes locais, a qualquer

hora;

2. poder ser acessado em todos os locais de assistência ao paciente;

3. ter todas as informações codificadas, para que possam ser usadas para descrever

uma população, além do indivíduo;

4. ser suficientemente flexível para permitir um registro de informações,

apropriadas para cada profissional de saúde, independente do local e tipo de

assistência.

Baseados nestas premissas os autores concluíram que existe um otimismo exagerado nas

promessas dos desenvolvedores de sistemas. Os programas ainda não substituem

completamente o sistema baseado em papel. Os usuários não conseguem utilizar

plenamente a nova tecnologia.

Para Margret AMATAYAKUL (1998), os prontuários eletrônicos atuais ainda estão

longe de ser uma tecnologia essencial para a assistência a saúde, como quer o estudo do

Institute of Medicine (10M), "The Computer-based Patient Record: An Essential

Technology for Health Care". A mesma constatação pode ser observada nos artigos de

DRAZEN, 1996; DALANDER, WILLNER e BRASCH, 1997 e DELANEY et al., 1999.
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2.4.1 O médico

Possivelmente o problema básico em relação ao médico seja transformar sua mente

treinada analogicamente para o sistema digital binário do computador.

AHMED e BERLIN (1997) examinaram o uso e a percepção de clínicos gerais em

relação à tecnologia de informação. A amostra incluiu 189 clínicos gerais que

trabalhavam na área dos distritos de saúde de Kensington, Chealsea e Westminster, em

Londres. A pesquisa foi realizada através de questionário enviado pelo correio.

o questionário visava avaliar o uso atual de computadores, em especial quanto ao

registro de informações dos pacientes e a geração de prescrições médicas. A visão dos

médicos em relação à introdução de ligações ("links") computadorizadas entre os

hospitais e os consultórios também foi pesquisada, bem como quais eram os acessos

mais valorizados (resumos de alta, resultados de exames laboratoriais, laudos

radiológicos, imagens radiológicas, imagens de tomografia e ressonância magnética).

Outras questões incluíram saber se os clínicos gerais gostariam de poder marcar

consultas ambulatoriais e requisitar exames de laboratório e de imagem, de seus

consultórios.

Dos 189 questionários enviados, retomaram 128 (68%). A pesquisa indicou que 84%

dos médicos usavam a informática. Destes, 74% registravam parcial ou integralmente as

informações da consulta médica no computador e 14% já haviam abolido o papel em

seus consultórios. As prescrições eram emitidas através do computador por 70% dos

médicos informatizados. De todos os médicos que responderam a pesquisa, 91% eram

favoráveis às ligações computadorizadas entre os hospitais e consultórios e, em sua

maioria (mais de 90%), gostariam de acessar resumos de alta e pedidos, resultados e

laudos de exames.
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TANG et al. (1999) investigaram se o uso do prontuário eletrônico afeta o

preenchimento da documentação e o modo como as decisões clínicas são registradas.

Um grupo de quatro clínicos experientes avaliou, de modo duplamente cego, cinqüenta

evoluções médicas de pacientes com doenças crônicas, cujos médicos usavam o

prontuário eletrônico ou anotações em papel. Os resultados mostraram que os médicos

que usaram o prontuário eletrônico produziram uma documentação mais completa e

documentaram decisões clínicas mais apropriadas. Como os médicos que utilizaram o

prontuário eletrônico foram voluntários para o estudo, são necessárias novas pesquisas

para testar se estas conclusões se aplicam para todos os usuários de prontuários

eletrônicos e, ainda, se o aperfeiçoamento dos registros médicos leva a melhores

resultados para o paciente.

A destreza no manuseio de sistemas de informação constitui, cada vez mais, uma

habilidade profissional essencial para os médicos (NEAME e KLUGE, 1999). No

entanto, muitos médicos ainda não conseguem utilizar o teclado do computador com

eficiência.

Para DALANDER, WILLNER E BRASCH (1997), alguns pontos relacionados ao uso

do computador ainda não encontraram solução satisfatória:

o uso de menus do tipo "pull down " pode auxiliar na redação de evoluções

médicas, mas não é suficientemente rápido;

a utilização de profissionais especializados para transcrever anotações médicas é

uma solução cara e sujeita a vários tipos de erros;

a tecnologia para transcrever eletronicamente a escrita ou a voz do médico ainda

não progrediu o suficiente.

O maior desafio dos desenvolvedores de sistemas clínicos foi e continua sendo a

dificuldade de engajar os médicos na entrada direta de informações nos sistemas

computadorizados (DICK e STEEN, 1991, SCHOENFELT 1999).
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Margret AMATA YAKUL (1998) também ressalta a dificuldade dos médicos em digitar

a prescrição. Para aqueles que não possuem habilidades de datilografia, que são a

maioria, o teclado é um incômodo. Digitar a prescrição freqüentemente exige uma

navegação trabalhosa e incômoda por muitas telas diferentes. Por isso, os médicos

preferem prescrever no papel e deixar que outro profissional transcreva para o sistema

informatizado.

Os médicos apoiam-se no contexto e em narrações vívidas para enriquecer o significado

de sua documentação, continua a autora. Portanto, utilizar a informação estruturada

gerada por menus do tipo "pull down", além de ser mais demorado, chega a ser

enigmático. Da mesma forma, a evolução médica ou a entrada de outras informações

que compõem o prontuário podem ser consideradas frustrantes e incômodas.

Já os sistemas de reconhecimento de voz, avalia a autora, ainda não são suficientemente

inteligentes para suportar a variabilidade e a riqueza do vocabulário médico, além de não

serem totalmente confiáveis. Assim sendo, mesmo nos Estados Unidos a maioria das

anotações médicas ainda é escrita ou ditada. Com a introdução do prontuário eletrônico,

é esperado que a transcrição de ordens médicas, que nos Estados Unidos é realizada por

um profissional especializado, continue a se expandir exponencialmente.

ZAFAR et aI. (1999), em artigo mais recente, contestam as afirmações de DALANDER,

Wll..LNER E BRASCH (1997) e AMATAYAKUL (1998) a respeito de sistemas

computadorizados para reconhecimento de voz. Segundo ZAFAR et al., esta tecnologia

já pode ser utilizada para substituir parcial ou integralmente os métodos de ditado com

transcrição humana.
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2.4.2 Vantagens do prontuário eletrônico

Fatores como a letra do médico, desorganização das informações, falta de padronização

e perdas ocasionadas por armazenamento e arquivamento deficiente sempre dificultaram

a recuperação e utilização do prontuário médico.

Já em 1873, Florence NIGHTINGALE (1820-1910), considerada a pioneira do serviço

de enfermagem, lamentava a dificuldade de extrair informações de registros médicos em

papel (NIGHTINGALE, 1873 apud AMATAYAKUL, 1998).

Pode-se dizer que, embora como tecnologia ainda não totalmente explorada (SIMPSON

e GORDON, 1998), a informática oferece uma solução para a imensa acumulação de

informações clínicas nas especialidades médicas e na medicina hospitalar.

1 - A documentação é legível (SCHOENFELT, 1999). A letra de médico é

indecifrável (DALANDER, WILLNER E BRASCH, 1997).

2 - A informação arquivada em meio eletrônico pode ser manipulada de forma que

seria impossível se estivesse em papel. Pesquisar, agrupar em categorias,

comparar e relacionar dados e bancos de dados diferentes é mais fácil de ser

realizado em registros eletrônicos do que em papel. Além disso, estas funções

podem ser executadas de modo remoto e à distância, não necessitando contato

físico entre os usuários e os materiais arquivados (NEAME e KLUGE, 1999).

3 - Lembretes automáticos e alertas (ILHA, 1994).

4 - Acelera o acesso a informações sobre pacientes (WOODW ARD, 1996).

5 - Pode suplementar a memória e a base de conhecimentos do médico

(WOODWARD, 1996)
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6 - Monitoramento da interação entre drogas (WALD, 1996).

7 - Consultas "on-line" (WALD, 1996).

8 - Facilidades para pesquisas clínicas. WARREN et aI. (1999) citam como

exemplos: busca de pessoas para ensaios clínicos, determinação das melhores

práticas médicas, descrição do uso de recursos de saúde, pesquisa de resultados

de ações de saúde, estudos epidemiológicos complexos e "data mining".

Comparando com o prontuário tradicional em papel: menor custo, menor gasto

de tempo e a facilidade para estudar populações definidas compostas por um

grande número de indivíduos.

9 - Pode prover integração clínica, em sistemas integrados de saúde (DRAZEN,

1996).

2.4.3 Confidencialidade, privacidade e segurança

A preocupação com o controle de acesso, disseminação e uso de informações médicas

tem aumentado com a introdução dos registros eletrônicos (WOODW ARD, 1995).

Refletindo esta preocupação, três anos após a publicação do relatório que lançou o

desafio do prontuário eletrônico nos Estados Unidos, o Institute of Medicine (10M)

publicou um novo estudo: "Health data in the information age: use, disclosure and

privacy" (DONALDSON e LOHR, 1994).

Este estudo abordava as preocupações da sociedade médica americana e do público

quanto à privacidade, confidencialidade, segurança e proteção da integridade dos

registros de saúde, principalmente os eletrônicos. A União Européia também se ocupou

desta questão e montou um grupo de normatização: o "Security and Privacy ofMedicaI

Informatics" (CEN TC 251/WG6).
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Cada vez mais, os pacientes estão ansiosos sobre o acesso às suas informações. De

acordo com Suzanne SCHOENFELT (1999), a falta de compreensão em relação às

novas tecnologias e a Internet são fatores que acentuam os receios dos pacientes. Para

NEAME e KLUGE (1999), os registros computadorizados ainda são estranhos para o

público. Já os registros em papel são familiares e dão a impressão de serem

compreensíveis. Por outro lado, a informação arquivada eletronicamente é misteriosa e

causa ansiedade, especialmente quando se desconhece onde é guardada e quem a

controla.

Bancos de dados eletrônicos contendo informações individualizadas de pacientes podem

ser acessados, alterados, visualizados, copiados, utilizados, disseminados ou apagados

mais facilmente e por um número maior de pessoas (autorizadas ou não), que os

registros em papel (HODGE, GOSTIN e JACOBSON, 1999).

Também, ao contrário do que acontecia no passado com os registros em papel, bancos

de dados eletrônicos de origens diversas podem ser combinados e relacionados. Assim,

na área da saúde, os bancos de dados eletrônicos viraram uma "commodity" muito

valiosa (DONALDSON e LOHR, 1994).

Em muitas situações o computador pode aumentar a confidencialidade por restringir o

acesso ao prontuário médico (BLEICH et al., 1985) e registrar os nomes daqueles que

consultaram informação confidencial (SAFRAN et aI., 1995). Menos informação é

perdida quando os registros são mantidos eletronicamente, pois o manuseio e o

transporte de papéis cria oportunidades para a perda de informação (SCHOENFELT,

1999). Segundo HODGE, GOSTIN e JACOBSON (1999), a privacidade, a qualidade e a

confiabilidade da informação médica podem ser aumentadas através do uso de sistemas

computadorizados os quais evitam negligência por parte dos médicos.

NEAME e KLUGE (1999) ressaltam a necessidade de ações preventivas em relação a

falhas no sistema ou quebra de segurança. Uma vez que a informação foi
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impropriamente revelada, argumentam os autores, é impossível torná-la desconhecida

novamente.

Segundo GOSTIN (1998), citado por HODGE, GOSTIN e JACOBSON (1999), o

direito do indivíduo de acessar, revisar e modificar seus registros médicos pode levar a

uma melhor qualidade dos dados. Estes autores defendem o direito do paciente de ser

consultado quanto à coleta e uso de, informações que possam identificá-lo, conhecer o

tempo de retenção de suas informações, quando elas serão apagadas e em que nível será

permitido o acesso a terceiros.

2.4.4 Padronização

A compatibilização dos sistemas de prontuários eletrônicos (RIGBY et al., 1998) e das

informações relativas à assistência a saúde é uma necessidade para o compartilhamento

e a troca de informações sobre pacientes, nos diversos serviços de saúde e nos vários

níveis de complexidade de atendimento. BLAIR (circa 1995), sistematiza as principais

áreas em que estão sendo desenvolvidos padrões de informações em saúde:

Identificação do paciente, do médico, do serviço de saúde e de materiais e

medicamentos;

Comunicação de dados (formatos de mensagem). O mais conhecido e utilizado é o

Health LeveI Seven (HL7), um padrão para comunicação de informações médicas da

American National Standards Institute (ANSl). O padrão HL7 é utilizado pela

maioria dos desenvolvedores de sistemas e na maioria dos grandes hospitais

americanos e, também, na Austrália, Áustria, Canadá, Alemanha, Holanda, Israel,

Japão, Nova Zelândia e Reino Unido;

Conteúdo e estrutura do prontuário eletrônico

Classificação de doenças, informações clínicas e procedimentos médicos. O mais

conhecido e utilizado destes padrões é a Classificação Internacional de Doenças, que

está em sua décima revisão (CID 10)~

Confidencialidade, segurança e autenticação de dados;
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- Indicadores de qualidade, banco de dados e "guidelines".

Em 1998, o Ministério da Saúde, através do Departamento de Informática do Sistema

Único de Saúde (DATASUS), criou uma comissão nacional para estabelecer padrões

para a construção de prontuários informatizados.

2.4.5 Barreiras

1 - Alto custo dos investimentos (DETMER, DICK E STEEN, 1997 apud

AMATAYAKUL, 1998; DALANDER, WILLNER e BRASCH, 1997;

DRAZEN, 1996).

2 - Falta de liderança no mercado de saúde para a resolução dos desafios

relacionados com a implantação do prontuário eletrônico (DETMER, DICK E

STEEN, 1997 apud AMATAYAKUL, 1998; DRAZEN, 1996).

3 - Inexistência de um vocabulário médico padronizado (AMATAYAKUL, 1998).

4 - Falta de um consenso em relação ao conteúdo (AMATAYAKUL, 1998;

WARREN et al., 1999).

5 - Ambiente desagregado do setor saúde (DETMER, DICK E STEEN, 1997 apud

AMATAYAKUL,1998).

6 - Características complexas da tecnologia do prontuário eletrônico (DETMER,

DICKE STEEN, 1997 apudAMATAYAKUL, 1998).

7 - Comportamento imprevisível do usuário (DETMER, DICK E STEEN, 1997 apud

AMATAYAKUL, 1998).
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8 - Falta de redes adequadas para a transmissão de dados (DETMER, DICK E

STEEN, 1997 apud AMATAYAKUL, 1998).

9 - Falta de treinamento para desenvolvedores e usuários (DETMER, DICK E

STEEN, 1997 apud AMATAYAKUL, 1998).

10 - Questões legais e SOCIaiS (DETMER, DICK E STEEN, 1997 apud

AMATAYAKUL,1998).

2.4.6 Fatores de sucesso, implantação e transição

Para Margret AMATAY AKUL (1998), alguns pré-requisitos são necessários para que

um hospital possa caminhar em direção ao prontuário eletrônico. No nível micro, cada
I

instituição precisa estabelecer sua visão em relação ao prontuário eletrônico, preparar o

caminho da migração e investir na infraestrutura necessária. A cultura organizacional

precisa valorizar a informação como parte integrante do negócio da instituição. É

necessário um compromisso da alta direção em relação ao valor da informação, bem

como aos gastos financeiros, prazos e mudanças que o prontuário eletrônico requer.

Segundo DALANDER, WlLLNER e BRASCH (1997), a transição para o prontuário

eletrônico só será atingida através de uma migração lenta, marcada por paradas e

recomeços. Os autores ressaltam alguns pontos críticos para o sucesso da empreitada: os

médicos da linha de frente do atendimento devem ser ativamente envolvidos em todas as

fases do processo de desenvolvimento e implantação e profissionais com conhecimento

médico-legal também devem ser envolvidos, tendo em vista questões como segurança,

privacidade e confidencialidade dos dados.

A base necessária para o início da implantação do prontuário eletrônico, segundo Erica

DRAZEN (1996) inclui três aspectos: instalação de rede de computadores, consenso
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sobre a identificação do paciente e desenvolvimento de protocolos para serem

implantados junto com o prontuário eletrônico.

Para adquirir as informações e conhecimentos necessários para o sucesso na implantação

de sistemas de informática em saúde é recomendável (adaptado de LORENZI e RILEY,

1995A):

1. despender tempo no hospital, investigando os fluxos da assistência ao paciente, a

dinâmica de trabalho da equipe de saúde e as relações interpessoais;

2. entender que as organizações de saúde não são exatamente como as outras e

saber reconhecer os pontos comuns e as diferenças;

3. sensibilizar-se com as necessidades da organização e de seu pessoal;

4. questionar e ser um bom ouvinte, tanto das dificuldades advindas das mudanças

na organização provocadas pela introdução de inovações tecnológicas, quanto

das sugestões dos usuários.

2.4.7 Legislação

A legislação relativa ao prontuário eletrônico ainda está pouco desenvolvida. O

Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) já emitiu alguns pareceres,

nos últimos anos, quando consultado a respeito da informatização de registros médicos.

Estes pareceres ainda não estão sistematizados e aprofundados na forma de uma

resolução específica sobre este tema. O Conselho Federal de Medicina também não tem

nenhuma resolução específica sobre este tema.

Na ausência de uma regulamentação específica, a validade dos registros

computadorizados ainda não é totalmente aceita em termos jurídicos. A assinatura
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eletrônica através do uso de senhas.já é utilizada há bastante tempo no sistema bancário

para transações financeiras, mas não é totalmente válida no ambiente médico onde, às

vezes, até antiquados carimbos continuam sendo exigidos.

Enquanto não se definir esta regulamentação, as instituições de saúde continuam a ter

que guardar documentos em papel, em duplicidade com registros eletrônicos.

Listamos, abaixo, algumas das principais orientações legais referentes ao prontuário

médico:

Resolução CFM no. 1.331/89 - Dispõe sobre prazos para guarda e arquivamento do

prontuário

Resolução CREMESP no. 70/95: Cria a comissão de Revisão de Prontuários

Médicos e fixa competência. Determina itens que devem constar obrigatoriamente e

define finalidades do prontuário.

Código de Ética Médica - Art. 69, 70 e 108 e outros - Fixa obrigatoriedade de

elaborar prontuário para cada paciente e condições para acesso às informações nele

contidas.

Direitos do Paciente - Secretaria de Estado da Saúde - 1995 - Fixa direitos do

paciente em relação ao prontuário e deveres do médico.
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3 METODOLOGIA

3.1 Dermição do tema e opção metodológica

A definição do tema da pesquisa partiu da escolha de uma área considerada de interesse

atual: o impacto da informatização nas organizações de saúde.

A delimitação desse tema, formulado de maneira tão ampla, exigiu um recorte mais

preCISO.

o primeiro recorte foi a escolha do prontuário eletrônico, a partir da intenção de

observar as transformações e desdobramentos da informatização em características

específicas das organizações de saúde, como a equipe de saúde.

Cabe ressaltar que a motivação inicial era realizar uma tese de compilação, como

denomina Humberto ECO (1996), ou seja, compulsar criticamente a literatura existente e

expô-la numa visão panorâmica, mostrando o "estado da arte" da questão. Um objetivo

secundário seria obter subsídios para um estudo experimental.

A atualidade do assunto escolhido e o atraso do setor saúde brasileiro em relação ao

tema dificultavam a realização de um trabalho de campo. Assim, a experiência

internacional, especialmente a americana, era o que podia ser explorado.

Para o delineamento do objeto de pesquisa foi realizada uma ampla pesquisa

bibliográfica. O sistema MEDLINE, que indexa a literatura médica, foi utilizado para a

revisão de artigos publicados. Bibliotecas universitárias e de empresas da área de

informática também foram consultadas, bem como os muitos artigos disponíveis na

Internet.
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A oportunidade surgida com a implantação proneira de um prontuário eletrônico

integrado em um sistema de informações hospitalar, num grande hospital brasileiro,

alterou a proposta inicial possibilitando um espaço para a pesquisa de campo.

o sistema que estava sendo implantado havia entrado em funcionamento há cerca de

dois meses e gerava uma já esperada resistência. Portanto, interessava à direção do

hospital aprofundar sua compreensão em relação às mudanças organizacionais causadas

pela implantação do novo sistema, através de uma visão externa.

Assim, o segundo recorte do tema foi a escolha do hospital como campo de observação,

dentre as várias organizações de saúde existentes. Conseqüentemente, o terceiro recorte

foi a opção de investigar um processo de implantação, com ênfase em seus aspectos

sociais e históricos.

A partir da definição do objeto da pesquisa optou-se pela metodologia qualitativa. Esta

opção privilegiou o aprofundamento da pesquisa em "...um nível de realidade que não

pode ser quantificado [...] o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,

valores e atitudes ..." (MINAYO, 1996, p. 21). Por outro lado, a metodologia qualitativa

pode sofrer críticas:

1. o empmsmo que advém da falsa noção de se considerar ciência a própria

descrição dos fatos fornecidos pelos atores sociais ao pesquisador;

2. a ênfase na descrição dos fenômenos em detrimento de sua análise;

3. o envolvimento do pesquisador com seus valores, emoções e visão de mundo na

análise da realidade;

4. a dificuldade de se trabalhar com "estados mentais".

Segundo Maria Cecília de Souza MINAYO (1992, p. 36), as críticas mais freqüentes aos

estudos qualitativos são na verdade "constatações das falhas e das dificuldades na

construção do conhecimento".
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Como o tema escolhido ainda é muito recente e pouco estudado, a pesquisa realizada foi

uma pesquisa exploratória.

3.2 Def"miçãoda amostragem

Uma vez que a opção do autor foi por uma pesquisa qualitativa, a amostragem não se

baseou em um critério numérico para garantir sua representatividade.

A amostra foi definida na tentativa de cobrir a diversidade, abrangendo o objeto

investigado em suas múltiplas dimensões. Para tanto, foram selecionados indivíduos que

tivessem uma vinculação significativa com o objeto da pesquisa e, ao mesmo tempo,

possibilitassem enxergar a questão sob diferentes perspectivas e pontos de vista.

Esta seleção obedeceu a alguns critérios previamente estabelecidos. Em primeiro lugar,

foi levada em conta a opinião de pessoas qualificadas paro. identificar componentes

camcterísticos da população do hospital. Considerou-se como qualificados os membros

da direção do hospital, com vários anos de trabalho e conhecedores da história, da

cultura e da estrutura organizacional da instituição.

Em segundo lugar, optou-se por selecionar indivíduos que pudessem representar as

diferentes partes envolvidas no processo de implantação do novo sistema, compondo um

conjunto diversificado. Assim, foram selecionados indivíduos representativos ligados ao

grupo dos implantadores e ao grupo de usuários do novo sistema.

Em relação ao grupo de usuários, optou-se por caracterizar dois subgrupos distintos: o

de usuários administrativos e o de usuários clínicos do sistema. A divisão nestes

subgrupos não foi absoluta pois determinados indivíduos, como os coordenadores de

áreas que prestam assistência direta ao paciente, podiam ser considerados

simultaneamente usuários administrativos e clínicos.
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o grupo dos usuários clínicos foi considerado como o mais relevante para o objeto da

pesquisa e priorizado pelo pesquisador nas entrevistas e observações.

No decorrer da pesquisa foram agregados à amostra outros nomes provenientes de

sugestões dos próprios entrevistados. Durante a pesquisa, outros entrevistados foram

incluídos progressivamente na amostragem a partir de tentativas de aclarar novas

questões, surgidas nas análises preliminares das entrevistas e de descobertas na fase de

trabalho de campo.

Na amostragem foram incluídos funcionários próprios do hospital, funcionários

terceirizados e médicos externos (que não são funcionários do hospital). A amostra final

foi composta por diversos profissionais, principalmente médicos, enfermeiros,

farmacêuticos e administradores. Os entrevistados pertenciam a diversas áreas do

hospital:

Diretoria

Informática - equipe do projeto

Área financeira

Área de medicamentos e materiais

Corpo clínico interno e externo - médicos

Enfermagem

Serviço de Atendimento ao Cliente

Pode ser feita uma ressalva em relação à indicação feita por membros da diretoria do

hospital quanto aos indivíduos a serem entrevistados. A preocupação inicial da diretoria

era a resistência de determinadas áreas e categorias profissionais ao processo de

implantação do novo sistema. Assim, a princípio, foram indicadas para as entrevistas

pessoas consideradas "resistentes" ou ligadas a áreas consideradas "resistentes". Uma

vez que um dos propósitos principais da pesquisa era investigar a resistência à

informatização, julgou-se que este viés não prejudicou a amostragem. Partindo destas
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indicações iniciais, outros indivíduos foram sendo agregados à pesquisa, ampliando

consideravelmente o espectro de opiniões e percepções.

3.3 Coleta de dados

3.3.1 Pesquisa de campo

A técnica utilizada no processo de trabalho de campo foi a entrevista. As entrevistas

foram pessoais e todas realizadas pelo próprio pesquisador.

Definimos entrevista, segundo a conceituação de KAHN e CANNELL (1962) citados

por MINAYO (1992, p. 106): "Conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador,

destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo

entrevistador) em temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo."

o instrumento de trabalho de campo consistiu de um roteiro de entrevista (ver

ANEXOS). Assim, as entrevistas realizadas foram do tipo semi-estruturado, utilizando-

se o roteiro apenas como guia, como uma orientação para o pesquisador. Este roteiro foi

apresentado aos entrevistados para leitura, no início da entrevista, mas em nenhum

momento foi utilizado para cercear a fala dos mesmos.

O roteiro elaborado pelo pesquisador continha algumas poucas questões abertas

formuladas de maneira simples e direta e um cabeçalho com campos para a identificação

e caracterização do entrevistado: nome e sobrenome, idade, formação profissional, cargo

ou função que ocupa (e há quanto tempo), setor onde trabalha e há quanto tempo

trabalha no hospital. Este cabeçalho foi preenchido pelos próprios entrevistados, no

início das entrevistas.

Os itens do roteiro, sob a forma de questões abertas, visavam elucidar a ligação entre o

entrevistado e o processo pesquisado, suas experiências anteriores e o grau de

conhecimento e envolvimento com o tema Outros tópicos abordados foram as
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mudanças, vantagens e desvantagens decorrentes da implantação do novo sistema de

informática, incluindo os desdobramentos sobre a vida hospitalar, vantagens para o

hospital e clientes e as transformações na própria atividade do entrevistado. Foi

solicitada a opinião pessoal do entrevistado sobre o processo de implantação, sobre o

próprio sistema e uma previsão para estabilização do mesmo.

A introdução do entrevistador aos entrevistados ocorreu da seguinte maneira:

solicitação de entrevista por telefone;

apresentação do pesquisador como um elemento externo ao quadro de funcionários

do hospital mas que possuía um vínculo com a instituição para a realização de um

trabalho específico: o acompanhamento da implantação do novo sistema;

explicação dos motivos da pesquisa, inclusive da possibilidade de inclusão do

material obtido em uma dissertação acadêmica;

justificativa da escolha do entrevistado;

garantia de anonimato da entrevista e a garantia de sigilo sobre a autoria de citações

que aparecessem na redação do trabalho;

solicitação de permissão para gravação e anotação da entrevista;

conversa inicial para "quebrar o gelo"

Deste modo, foi possível conjugar a realização de um estudo restrito solicitado pelo

hospital à coleta mais extensa de material destinado à pesquisa projetada para a

dissertação.

Procurou-se manter um curso livre na entrevista, sem uma seqüência rígida na ordem

dos assuntos, permitindo-se que fossem abordados outros tópicos além dos previamente

relacionados. Não houve uma exigência explícita para que cada um dos itens do roteiro

fosse abordado pelo entrevistado. Priorizou-se que cada indivíduo apresentasse sua

percepção, suas preocupações, suas opiniões e enfatizasse os itens de sua preferência.
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Um pré-teste foi realizado com o primeiro entrevistado gerando ajustes no roteiro. Este

primeiro entrevistado voltou a ser abordado no decorrer da pesquisa.

As entrevistas foram realizadas ao longo do período de estudo, de acordo com a

disponibilidade do entrevistado e, na maioria das vezes, no próprio local de trabalho.

Procurou-se utilizar um local que permitisse privacidade.

Dois informantes-chaves escolhidos por sua representatividade foram entrevistados

seqüencialmente, ao longo do período estudado. Isto possibilitou um acompanhamento

longitudinal das várias fases do processo.

As entrevistas concentraram-se nos meses mais próximos do início de funcionamento do

novo sistema refletindo o clima organizacional efervescente gerado pela mudança. Com

a progressiva estabilização do sistema e à medida que os tópicos pesquisados foram

sendo clarificados, a pesquisa tomou um ritmo mais lento e as entrevistas tomaram-se

mais esparsas.

A ocasião das entrevistas também foi utilizada para observação da rotina hospitalar,

sempre que possível. O pesquisador portou-se da maneira pouco intrusiva, respeitando

as rotinas de trabalho internas.

O pesquisador também participou de reuniões relacionadas à implantação do sistema e

manteve numerosas conversas informais com funcionários, membros da direção e

médicos externos.

3.3.2 Pesquisa documental

Como complementação ao levantamento de dados, realizado através de entrevistas,

foram analisados documentos fornecidos pela direção do hospital e pelos entrevistados.
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3.4 Organização e análise dos dados

As entrevistas foram gravadas em fita magnética. Estas gravações foram utilizadas

apenas como prova documental e para esclarecer dúvidas de entendimento do

entrevistador. Por outro lado, as entrevistas foram extensivamente anotadas durante sua

realização. Documentos contendo a identificação e caracterização do entrevistado foram

datados e arquivados, juntamente com as fitas e as respectivas anotações de entrevista.

Somente o pesquisador teve acesso a estes documentos.

Ciclos de coleta de dados, análise, reflexão e reorganização orientaram o

desenvolvimento da pesquisa, que seguiu um direcionamento não-linear e uma

abordagem qualitativa do objeto pesquisado.

A partir dos itens iniciais do roteiro utilizado nas entrevistas foram identificadas outras

categorias de análise empíricas, surgidas nas entrevistas, como o surgimento de novos

profissionais na estrutura de pessoal do hospital.

o tratamento do material obtido no campo foi realizado através da reconstituição do

histórico de implantação do sistema, na forma de uma narrativa e pautado na

caracterização e análise das diferentes fases do processo de implantação. Também foram

destacadas, sempre que possível, as posições dos grupos de implantadores, usuários

clínicos e usuários administrativos do sistema

As informações sobre as fases da implantação do sistema anteriores a entrada do

pesquisador no campo, após três meses do início de funcionamento, foram solicitadas

aos entrevistados e relatadas pelos mesmos.

Na narrativa onde foram agrupadas as entrevistas, declarações literais dos entrevistados

foram utilizadas como forma de expressar suas percepções e sentimentos. Estas citações
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foram extraídas das entrevistas e colocadas entre aspas. Optou-se por não identificar

nenhuma citação para manter o anonimato dos entrevistados.
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4 CONSTATAÇÕES E ANÁLISE

4.1 Introdução

4.1.1 As entrevistas

A pesquisa compreendeu quarenta (40) entrevistas realizadas com pessoas ligadas ao

hospital, funcionários ou não, diretamente ou indiretamente relacionados ao novo

sistema de informática.

o número total de entrevistados foi de trinta e um (31) indivíduos. A diferença entre a

quantidade de entrevistas e o número de entrevistados é explicada pelo fato de que

algumas entrevistas foram repetidas com um mesmo indivíduo, ao longo do trabalho de

campo. Este é o caso das entrevistas realizadas com o gerente responsável pela

implantação do projeto de informática e do diretor do hospital responsável pela área de

tecnologia de informação.

Do total de trinta e um entrevistados, vinte e dois (22) eram usuários do sistema e nove

(9) eram implantadores. No grupo dos usuários do sistema, onze (11) entrevistados

utilizavam os módulos de informações clínicas (médicos internos e externos,

enfermeiros e farmacêuticos). Seis (6) entrevistados eram usuários dos módulos de

informações administrativas (membros da diretoria do hospital, gerentes e subgerentes

da área financeira e de medicamentos e materiais). Os cincos (5) entrevistados restantes

eram usuários tanto dos módulos de informações clínicas, quanto dos módulos de

informações administrativas (gerentes e coordenadores das áreas de terapia intensiva,
I

laboratório clínico e enfermagem).

Em apenas um caso, um membro da diretoria do hospital, houve recusa em conceder

entrevista. O motivo alegado para a recusa foi pessoal e, como substituto, foi indicado
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um médico externo "mais versado em informática". Houve apenas um caso em que o

entrevistado foi substituído por impossibilidade de comparecimento. Neste episódio, a

pessoa indicada para a substituição possuía as mesmas características daquela que havia

sido programada, ou seja, médico funcionário do hospital lotado na unidade de

tratamento intensivo.

Todas as entrevistas foram registradas em fita magnética, com duas exceções: um

membro do corpo de enfermagem, que solicitou que a entrevista não fosse gravada e a

entrevista realizada no serviço de atendimento ao cliente, que não foi gravada por

motivos de ordem técnica.

Durante o período do trabalho de campo, dois dos entrevistados foram desligados do

corpo de funcionários do hospital. Os entrevistados em questão pertenciam ao nível

gerencial da instituição, respectivamente nas áreas financeira e enfermagem. O motivo

para o afastamento destes profissionais, relatado por outros, foi incompatibilidade e

resistência à implantação do novo sistema de informações hospitalar. Neste mesmo

período, o gerente do projeto foi promovido, alargando o escopo de suas atividades,

antes restritas à implantação do novo sistema.

Algumas considerações sobre o trabalho de campo podem ser mencionadas:

Apesar da garantia de anonimato expressa pelo pesquisador aos entrevistados e da

possibilidade de que a entrevista não fosse gravada, o método utilizado pode ter

inibido algumas manifestações de opinião mais espontâneas por parte dos

entrevistados.

A relação entre o pesquisador e o hospital transcorreu sem dificuldades não havendo

nenhum tipo de cerceamento em relação às entrevistas ou escolha dos entrevistados.

Informações de caráter financeiro relacionadas à aquisição do sistema, sua

implantação e custos indiretos não foram fornecidas pelos entrevistados. Apenas um
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usuário administrativo comentou que «o hospital perdeu milhões de reais". No

entanto, julgou-se que o desconhecimento dos custos financeiros envolvidos não

prejudicou a análise dos dados recolhidos no campo.

4.1.2 Documentos e análise documental

Foram fornecidos poucos documentos escritos, tanto pela diretoria do hospital, como

pelos entrevistados:

diversas versões de cronogramas operacionais para a implantação do sistema;

relatórios de consultorias externas de informática relativos ao processo de

implantação do sistema;

folhetos de divulgação interna do novo sistema, antes e depois de sua entrada em

funcionamento;

procedimentos escritos para serem utilizados pela equipe de saúde em rotinas de

pedidos de exames, prescrição multiprofissional, preenchimento do prontuário do

paciente e fluxo do paciente pelo hospital.

As cinco versões diferentes de cronogramas de implantação do sistema apresentadas

mostram os sucessivos adiamentos do prazo final para a entrada em funcionamento.

Estes cronogramas também evidenciam os tempos muito curtos que foram determinados

para algumas etapas, como a de levantamento dos fluxos e processos do hospital e o

treinamento dos usuários. Estes prazos tiveram implicações desfavoráveis no processo

de implantação do sistema provocando equívocos, como a idéia de que o sistema estava

adaptado em 80% ao hospital, necessitando de apenas 20% de ajustes. As reclamações

dos usuários em relação aos treinamentos também tiveram origem neste cronograma

«apertado". Cabe ressaltar que estes cronogramas foram estabelecidos a partir do

trabalho de uma grande consultoria externa, especializada no gerenciamento de projetos.

Os relatórios de consultorias externas de informática analisados abordam o período mais

crítico da implantação do sistema, os primeiros meses. O diagnóstico destas consultorias
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aponta para o médico, como o principal responsável pela desestruturação do sistema.

Nestes documentos, o "caos" dos primeiros meses de funcionamento é explicado a partir

da recusa dos médicos em prescrever no sistema, subvertendo toda a lógica que

embasava a integração do prontuário eletrônico com as áreas de apoio, administrativas e

financeiras.

Os folhetos de divulgação interna analisados explicam de modo genérico as

características do novo sistema, promovendo as suas vantagens. Esta abordagem

aumentou as expectativas e cobranças dos usuários em relação ao novo sistema.

Os procedimentos foram escritos para serem utilizados pela equipe de saúde nas rotinas

hospitalares. São manuais para consulta, para tirar dúvidas. Para serem usados

diretamente são pouco práticos e confusos. Foram publicados com atraso após a entrada

em funcionamento do sistema.

Uma vez que o foco principal da pesquisa era a história oral, a fàlta de documentos

escritos para análise não foi considerada prejudicial ao conjunto da pesquisa.

4.2 Implantação do sistema

4.2.1 Fases da implantação

4.2.1.1 Fase pré-compra

Há mais de uma década, o hospital estudado possuía um sistema de informática antigo,

voltado essencialmente para as atividades administrativas e financeiras. Em relação à

área clínica, este sistema exercia uma influência muito limitada sobre o trabalho da

equipe de saúde e sobre os pacientes, ou seja, apenas possibilitava acesso a resultados de

exames diagnósticos.
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Até então, a área de informática contava com um grande número de funcionários e

apresentava uma postura centralizadora. A política de informatização caminhava no

sentido de desenvolver um sistema próprio, com recursos internos.

Entretanto, nos últimos anos, a direção do hospital tinha modificado sua perspectiva em

relação à informatização hospitalar. A nova visão voltava-se para o paciente e para a

assistência. O sistema deveria alimentar as áreas administrativas com informações

geradas no atendimento ao paciente, tendo em seu núcleo um sistema de prontuário

eletrônico. A utilização do sistema deveria ser disseminada e facilitada incorporando

uma interface gráfica, mais fácil de usar. Enfim, concluiu-se que o sistema do hospital

estava ultrapassado e duas soluções foram propostas: transformá-lo internamente ou

substituí-lo por um produto pronto do mercado, ou seja, comprar ou desenvolver.

Transformar o sistema era uma solução demorada. Além disso, esta "reforma" seria

dificultada pela linguagem de programação utilizada no sistema antigo que estava

obsoleta. A compra de um sistema no mercado traria vantagens para o hospital, como a

atualização de versões e a economia de recursos para desenvolvimento. Por outro lado, o

produto pronto, genérico, seria menos flexível em termos da acomodação à estrutura

própria do hospital.

A compra de um novo sistema foi a opção escolhida. Para tanto, foi formulado um

projeto de integração de todas as informações corporativas, centrado em um prontuário

eletrônico. Este projeto foi incorporado no plano estratégico do hospital. A partir daí,

iniciou-se uma busca nacional e internacional por sistemas que suprissem as

necessidades do hospital. Esta pesquisa foi conduzida pelo diretor responsável pela área

de informática.

No ano seguinte, em um congresso de informática nos Estados Unidos, um sistema de

informações hospitalar, cujo núcleo era um prontuário eletrônico, foi apresentado para a

equipe de informática do hospital. Esta apresentação despertou interesse e, na seqüência,
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foram realizadas visitas internacionais à empresa que havia desenvolvido o programa,

situada fora do Brasil, e para um hospital, situado em um país asiático, que já possuía o

sistema implantado.

Algum tempo depois, este mesmo sistema foi apresentado para o hospital, juntamente

com dois outros sistemas, também internacionais (os "softwares" nacionais foram

considerados "primitivos"). Nas palavras de um dos entrevistados, foi uma

"apresentação de vendedor", sem profundidade. Apesar das principais áreas envolvidas

terem sido convidadas a se manifestar antes da decisão de compra, o sentimento geral foi

de que os usuários tiveram pouca participação na escolha do sistema.

Alguns fatores que levaram à escolha do novo sistema foram citados pelos entrevistados

pertencentes ao grupo dos implantadores:

o sistema era voltado para o paciente;

o sistema continha um prontuário eletrônico, que poderia ser utilizado pelos médicos

e por outros profissionais envolvidos na assistência ao paciente;

julgava-se que o sistema estivesse adequado a 80% das características e necessidades

do hospital, necessitando de apenas 20% de ajustes. Era o sistema que tinha mais "o jeito

de trabalhar do hospital";

o sistema utilizava uma linguagem de programação que era uma evolução daquela

utilizada pelo sistema antigo e, portanto, não era completamente estranha.

A decisão de compra foi tomada pela direção do hospital e o sistema foi adquirido,

juntamente com a contratação de assessorias externas especializadas. Entre o momento

da aquisição e a entrada em funcionamento do novo sistema, passou-se mais de um ano.

A pesquisa não forneceu elementos suficientes para aprofundar o entendimento do

processo decisório da aquisição do novo sistema. Além da direção do hospital, os relatos

indicaram que nesta decisão houve participação de uma comissão composta também por

elementos externos ao hospital, como representantes da comunidade que o hospital
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atende, empresários e especialistas em informática, mas com pequena representação dos

usuários clínicos do sistema, especialmente médicos.

Segundo os implantadores, a opção de compra de um sistema no mercado trouxe

vantagens para o hospital, como a atualização de versões e a economia de recursos para

desenvolvimento. Por outro lado, foi destacado que o produto pronto é menos flexível

em termos da acomodação à estrutura hospitalar.

4.2.1.2 Fase pré-implantação

O projeto inicial de implantação foi realizado pelas assessorias externas e internas de

informática e pelo então gerente de informática. O grupo dos implantadores foi

composto de pessoas originárias da diretoria do hospital, da área de informática, da área

clínica e das assessorias externas, formando duas equipes:

- equipe interna: gerente do projeto, representantes das grandes áreas do hospital

(usuários-chave) e apoio dos analistas de sistemas da área de informática;

equipe externa: assessorias externas, incluindo uma assessoria para as ferramentas de

informática utilizadas no sistema e representantes, no Brasil, da empresa que

desenvolveu o sistema.

Cabe ressaltar que os médicos nunca participaram ativamente do processo e nem tiveram

um representante oficial designado para a implantação do sistema.

O diretor do hospital responsável pela área de tecnologia de informação fazia parte de

uma diretoria eleita, com um mandato por tempo fixo. O gerente responsável pela

implantação do sistema foi escolhido dentre os funcionários do hospital, mas fora da

área de informática. Quando este gerente foi nomeado, o sistema já havia sido comprado

e o próprio projeto de implantação já estava elaborado.

Oito meses antes do início do funcionamento do sistema foram contratados estagiários

de informática. Estes estagiários receberam treinamento quanto às rotinas hospitalares e

59



no novo sistema e foram utilizados para auxiliar na relação com os usuários. Mesmo

após a implantação a maioria dos estagiários continuou no hospital.

Uma consultoria internacional de grande porte, especializada no gerenciamento de

projetos, foi contratada para dar apoio ao projeto de implantação. No entanto, sua

atuação não correspondeu às expectativas. Segundo a opinião dos implantadores, a

consultoria designou "consultores com pouca experiência", redundando em uma atuação

discreta, pouco alertando em relação aos problemas que seriam enfrentados. O contrato

com esta consultoria foi encerrado próximo ao primeiro ensaio geral do novo sistema.

totalizando aproximadamente nove meses.

O cronograma de implantação do sistema teve cinco versões. A última está representada

abaixo:

Planejamento da implantação 13 dias

Requisitos dos usuários 15 dias

Preparação do sistema 30 dias

Testes de aceitação 18 dias

Treinamento dos usuários 8 dias

Ensaio geral 18 dias

Entrada em produção 24 dias

Ajustes finos do sistema 6 dias

Os treinamentos foram considerados "insuficientes" pelos usuários clínicos e

administrativos do sistema. Existiu um grande grau de concordância em relação à falta

de treinamentos, em praticamente todas as entrevistas:

"Os treinamentos não tiveram continuidade"

"Mudanças passadas por 'e-mail' "

"Treinamento tímido, utilizando estagiários de informática"

"Enfermagem teve mais treinamentos"

"Treinamentos foram ilusórios"
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"O treinamento foi fraco"

"Os treinadores também não sabiam ensinar"

"Cursos pouco profissionais"

'Um técnico de computação não é a pessoa mais indicada para ser professor"

Foram realizados cerca de quatro ensaios gerais antes do início de funcionamento do

sistema No entanto, os ensaios foram realizados por amostragem, não atingindo a

totalidade do hospital. Por não utilizarem a real massa de dados que seria submetida ao

sistema, os ensaios geraram uma "falsa impressão de prontidão para a implantação",

além de criarem "grande expectativa" para o início de funcionamento.

Foi elaborado um plano de migração, ou seja, passagem das informações do sistema

antigo para o novo, incluindo as informações "estáticas" (bancos de dados pré-

existentes) e "transacionais" (pacientes que estavam sendo atendidos durante a passagem

de dados, agendamento de consultas e cirurgias, internações e saldos de estoque). Este

plano foi "rigorosamente cronometrado" e posto em prática na noite prevista.

A "pressa para a implantação do novo sistema" e os sucessivos adiamentos de prazos

geraram uma grande expectativa na direção do hospital e nos funcionários. Mesmo

assim, a avaliação geral dos entrevistados é que o sistema teve uma "entrada prematura".

Sintetizando as percepções expressas sobre a fase preliminar de implantação do projeto,

as criticas apontadas pelos próprios implantadores foram:

o projeto foi iniciado e desenvolvido sem uma noção clara das dificuldades de

implantação e do porte do problema a ser enfrentado;

criou-se uma expectativa de implantação rápida do novo sistema, que não pôde ser

cumprida;

a fase de levantamento dos processos nas várias áreas do hospital não pôde ser

cumprida dentro dos prazos preestabelecidos;
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a equipe de implantação interna possuía pouca experiência em implantar projetos e

nenhum conhecimento do novo sistema;

o estudo do sistema pela equipe de implantação, previsto para durar dez dias, nem

chegou a ser realizado;

a assessoria brasileira era inexperiente na área de saúde e no sistema que foi

adquirido;

as atribuições e competências das equipes internas e externas estavam mal definidas;

os prazos do projeto demonstraram-se inviáveis. O plano inicial previa seis meses

mas acabou estendendo-se por catorze meses, que também foram insuficientes;

a distribuição do tempo para cada fase do projeto, realizada pela consultoria, foi mal

dimensionada;

a idéia inicial, defendida pela equipe de implantação e pela direção do hospital, era

que o hospital deveria adaptar-se ao sistema e não o contrário. Assim, a necessidade de

ajustes no programa foi subestimada gerando uma série de concessões e desvirtuando a

diretriz inicial de se conservar 80% do programa original;

não foram amadurecidos os relacionamentos horizontais do sistema (inter áreas);

a documentação do modelo de dados do sistema, ou seja, o "mapa" do sistema não

foi fornecido pela empresa que desenvolveu o programa, dificultando as modificações;

havia necessidade de tradução de todas as telas do sistema, pois estavam em inglês;

o início de funcionamento do sistema foi prematuro.

A própria direção do hospital admitiu que o processo de implantação foi "mais lento e

muito mais trabalhoso do que inicialmente imaginado."

4.2.1.3 Fasedeimplantação

A troca de sistema iniciou-se por volta das dez horas da noite, do dia previsto. À meia

noite, o sistema antigo foi desligado. No entanto, o sistema novo só entrou em ~

funcionamento por volta das seis horas da manhã do dia seguinte. Neste primeiro dia

procedeu-se a migração dos saldos de estoque do sistema antigo para o novo, entretanto

o controle de estoque foi perdido.

fr
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No pronto-atendimento (PA) e nas unidades de internação surgiram vários problemas

operacionais e mais de trezentas prescrições médicas ficaram paradas. A internação e o

pronto-atendimento funcionavam precariamente, ocorrendo erros como "dois pacientes

ocupando o mesmo leito". Os funcionários nervosos esqueciam-se de como operar o

sistema que, por sua vez, também estava instável. O comentário geral era que "ninguém

estava preparado para a entrada do novo sistema".

Em seus primeiros momentos, o sistema foi salvo pela "persistência dos estagiários e dos

analistas da área de informática". Na primeira semana, "todos ficaram perdidos",

concentrando-se em resolver situações emergenciais e atender os pacientes. Neste

período, a colaboração dos usuários foi a responsável pela sobrevivência do sistema.

Após um mês e meio da implantação, a situação estava "desesperadora". A área de

suprimentos estava "desgovernada". O faturamento acumulava contas de pacientes e

emitia notas superfaturadas. A farmácia estava inchada com pendências porque os

sistemas de requisição automática e de requisição interna estavam parados. Os relatórios

gerados pelo sistema não eram emitidos ou estavam errados.

Dois meses depois do início de funcionamento, o hospital já "respirava um pouco

melhor". Ainda assim, no final do terceiro mês, a situação era a seguinte:

- 85% do financeiro parecia estar "ajustado";

- a área de suprimentos ainda estava "totalmente no escuro", ou seja, o controle de

estoques ainda não estava sendo realizado através do sistema;

- os relatórios operacionais estavam sendo todos emitidos, mas os relatórios gerenciais

não. Os relatórios de custos não estavam sendo emitidos e os pagamentos eram feitos de

acordo com a média histórica;

- o fàturamento estava muito atrasado.

11'1'1 .,..•
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4.2.1.4 Fase pós-implantação

A partir das dificuldades iniciais não previstas no projeto, poucos meses após o início de

funcionamento do sistema foram recrutados funcionários, médicos e enfermeiros, com o

intuito de disseminar o uso do sistema. Este grupo multi profissional recebeu a

denominação de "facilitadores". Estes "facilitadores" atuaram principalmente junto aos

médicos externos, incentivando e auxiliando no uso da prescrição eletrônica nas

enfermarias. Estes profissionais também prestaram auxílio ao pessoal interno, tirando

dúvidas e registrando problemas e intercorrências. A sua atuação aumentou a aderência

ao sistema nos primeiros meses mas esgotou-se após o primeiro semestre.

A resistência surgida dentro da área médica, também gerou no hospital o surgimento de

um novo tipo de profissional, inexistente no panorama hospitalar brasileiro. Este

profissional era o "transcritor".

Os "transcritores" surgiram da necessidade de gerar dados para o sistema a partir das

prescrições manuais, ainda utilizadas pela maioria dos médicos externos. Inicialmente,

foram utilizados farmacêuticos para realizar estas transcrições, por sua familiaridade

com a dispensação de medicamentos. Posteriormente, foram contratados enfermeiros

para esta função, trabalhando nas farmácias situadas nas enfermarias.

A tendência, ao final de um ano de implantação do sistema, era a permanência e a

consolidação desta nova categoria profissional no' ambiente hospitalar, uma vez que a

proporção de médicos que utilizam diretamente o sistema" deve estabilizar-se, na melhor

das hipóteses, em 40-50%".

A partir da revisão de reclamações coletadas pelo serviço de atendimento ao cliente, nos

cinco primeiros meses da implantação, nota-se que a entrada do novo sistema foi pouco

percebida pelos pacientes do hospital. Não foi observado um aumento significativo do

número de reclamações no período e a grande maioria das reclamações relacionada ao

sistema referia-se a questões de atraso e erros no fechamento de contas. I•
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Cabe ressaltar que em algumas reclamações coletadas pelo serviço de atendimento ao

cliente, o sistema é apontado injustamente como culpado por falhas decorrentes de

outros processos da assistência hospitalar. Ao que tudo indica, o novo sistema de

informática foi utilizado pelos funcionários do hospital como desculpa para outras fàlhas

dos processos hospitalares.

Por outro lado, as dificuldades advindas da acomodação ao sistema e erros de

preenchimento das prescrições (especialmente em relação a unidades/dosagens) podem

ter levado a erros iatrogênicos (doenças ou outros problemas provocados pelos atos

médicos), aparentemente sem conseqüências significativas para os pacientes. A grande

maioria dos casos relatados apresentava erros grosseiros, fàcilmente perceptíveis pela

enfermagem.

Embora se comente a respeito de erros de prescrição é muito dificil quantificá-los e

compará-los antes e depois da implantação do sistema, uma vez que o registro deste tipo

de ocorrência pode trazer conseqüências legais sérias para os profissionais envolvidos e

para o hospital.

No entanto, cabe ressaltar que observações advindas do trabalho dos "transcritores"

indicaram dificuldades na leitura e reconhecimento das prescrições médicas escritas, que

já estavam presentes antes da implantação do sistema.

A implantação do sistema gerou atraso no fàturamento das contas dos pacientes,

acarretando um grande custo financeiro. Além deste atraso, contas foram apresentadas

com erros provocando reclamações dos terceiros-pagadores.

As contas emitidas nos momentos mais críticos da implantação do sistema passaram por

uma revisão e auditoria. Posteriormente, foi incluída no sistema uma rotina de

verificação de valores aberrantes, para uma validação inicial das contas dos pacientes.
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o "hardware" necessário para a implantação do sistema "nunca foi considerado um

problema" e por isso, não lhe foi dada muita atenção. No entanto, logo após a

implantação, o sistema estava muito lento. Esta lentidão só melhorou com um reforço do

"hardware" e com a separação, em servidores diferentes, entre o sistema hospitalar e o

sistema específico para laboratório adquirido da mesma empresa.

4.2.2 Os usuários clínicos e o prontuário eletrônico

o envolvimento dos usuários clínicos na implantação do prontuário eletrônico aconteceu

de maneira diferenciada.

Os usuários clínicos pertencentes ao quadro de funcionários do hospital foram

envolvidos desde o inicio pois o uso do sistema era obrigatório. Os usuários clínicos que

não eram funcionários não foram obrigados a utilizar o prontuário eletrônico. Para estes,

médicos externos parceiros na geração de um grande número de cirurgias e internações,

o prontuário eletrônico apenas foi colocado à disposição. Assim, seu envolvimento foi

desigual ao longo do período estudado.

Ao considerarem que "a informática está em tudo", "a informatização é fundamental" e

que "é necessário conscientizar os médicos de que a informatização é importante", os

usuários clínicos do sistema relataram alguns problemas do prontuário clássico, em

papel:

"dificil resgate"

"custo alto"

"informações incompletas", "é mal preenchido", "o médico não preenche"

"muito tempo gasto no preenchimento"

No entanto, também demonstraram o seu descontentamento com o prontuário eletrônico:

"interface confusa"
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«interface ruim"

"visualização confusa, limitada", «ler na tela é ruim"

«prontuário acadêmico"

«prontuário muito genérico, não atende ninguém" (os vários tipos de atendimento,

como un enfermaria, PA etc.)

"muita navegação entre as telas", a «navegação entre as telas é irritante", «vai e

volta"

"tempo de resposta lento"

"acrescentar e excluir itens na prescrição é muito demorado"

"muitos passos a serem seguidos"

"prescrição para uso administrativo e financeiro maquiada como se fosse para uso

médico"

"o sistema é demorado, o médico está sempre atrasado"

"é ruim para os pacientes graves pois aumenta o tempo necessário para a prescrição

e facilita erros". Por outro lado, um usuário clínico declarou que "quando o paciente é

simples o sistema ajuda" (quando a prescrição tem poucos itens)

"atrapalha, toma tempo"

"ainda não está maduro"

"pode ser até bonitinho, mas não é prático"

o principal ponto positivo ressaltado pelos usuários foi a integração das informações do

hospital. Também foram lembrados o acesso mais rápido a resultados de exames e o

acesso remoto ao sistema. O principal ponto negativo destacado foi que "o sistema não

segue a lógica dos médicos".

As mudanças ocorridas no hospital foram percebidas de forma diferenciada pelo grupo

de médicos externos, em relação ao conjunto dos usuários clínicos do sistema.

O início da implantação do sistema foi criticado por ter gerado um "tumulto muito

grande" no hospital, em especial erros no fechamento das contas dos pacientes. A
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percepção deste grupo era de que os funcionários do hospital estavam "acuados",

descontentes com o sistema, reclamando muito e que um grande número de funcionários

tinha dificuldade para utilizar o computador. O "modelo impessoal" gerado pela

informatização também foi destacado:

"falta calor, falta valorização do pessoal";

"o hospital é frio";

"se preenche papel, não se atende o paciente";

o computador é "impessoal";

o sistema "precisa se adaptar às pessoas".

Cabe ressaltar que a posição de que "aumentou o tempo de uso do computador e

diminuiu o tempo de contato com o paciente" foi destacada de modo generalizado pelos

entrevistados pertencentes ao grupo de usuários clínicos e não só pelos médicos

externos.

A posição destes médicos, muitas vezes contraditória, também parece ter se alterado no

decorrer do primeiro ano de implantação. Após um ano de implantação do sistema, os

médicos externos expressavam desânimo em relação à sua utilização:

"Desisti, não uso por enquanto. Perde-se muito tempo."

"Houve um desinteresse progressivo."

"De uns seis meses para cá desanimei."

"Faz mais de dois meses que não uso o sistema para prescrever (os colegas também

não)."

"Para ganhar o usuário deveria mostrar alguma vantagem"

. A principal vantagem potencial do prontuário eletrônico, citada pelo grupo de médicos

externos, foi a possível organização de informações em um banco de dados que pode ser

consultado, facilitando pesquisas clínicas.
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4.2.3 Resistências

Os problemas ocorridos no início da implantação e a conseqüente desorganização em

algumas áreas (em especial suprimentos e faturamento) geraram descontentamento. As

falhas de implantação e as limitações do sistema confundiram-se com este

descontentamento. Segundo alguns entrevistados, a rotulação de "resistente" mascarou

os problemas relacionados ao sistema e sua implantação, gerando conflitos com a

direção do hospital. Já outros usuários administrativos admitiram que "as pessoas não

queriam modificar os seus processos de trabalho" e que "os próprios executivos do

hospital não queriam os controles implantados".

A própria área de informática do hospital, que tinha seu histórico relacionado com o

desenvolvimento do sistema antigo, foi resistente nos primórdios da implantação do

novo sistema.

A implantação do novo sistema foi realizada "de cima para baixo", ou "goela abaixo", a

partir de determinação da diretoria do hospital, sem que fosse estabelecido um

compromisso entre os implantadores e os usuários. O projeto foi implantado "sem o

comprometimento do usuário, gerando resistência". No entanto, segundo entrevistados, a

própria administração do hospital entrou tardiamente na implantação, mantendo-se

"afastada durante muito tempo".

Para os usuários clínicos, a implantação "do jeito que foi, queimou uma idéia boa" e

criou prevenção contra a introdução de sistemas informatizados na área clínica.

Entrevistados deste grupo associaram a resistência com o "medo", "pouco

conhecimento" e "pouco treinamento". Um dos entrevistados ressaltou que "dificuldades

podem ser vistas como resistência ao sistema". Um membro da direção do hospital

associou a resistência dos usuários ao "medo que o sistema ocasionasse demissão em

massa".
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A categoria profissional mais resistente foi a médica, em especial quanto à entrada direta

de dados no sistema. Esta resistência foi encarada de forma diferente em se tratando do

médico pertencente ao corpo clínico do hospital e médicos externos. Os médicos

externos receberam tratamento de cliente e foram providenciadas alternativas ao uso do

sistema computadorizado. No caso dos médicos internos, o uso do sistema, pelo menos

no que se refere à prescrição eletrônica, foi obrigatório.

Passado um ano da implantação do novo sistema, o "não envolvimento dos médicos no

processo" continua um problema sem solução. Alguns entrevistados do grupo dos

implantadores, julgam que é uma questão de geração. Somente com a substituição da

geração mais velha por uma nova geração acostumada ao manejo de computadores

existirá uma participação total dos médicos. Évoz corrente que "o pessoal mais novo se

vira melhor."

Os médicos foram classificados em três grupos: aqueles que "prescrevem no sistema",

os que "aceitam bem o sistema mas prescrevem manualmente" e os "totalmente

resistentes". Segundo alguns "facilitadores" entrevistados, os "totalmente resistentes"

representavam cerca de 20% dos médicos externos, os quais pertenciam a uma faixa

etária mais elevada (acima dos 65 anos). No entanto, a análise do conjunto das

entrevistas realizadas com os usuários clínicos não demonstrou uma associação evidente

entre resistência e faixa etária.

Embora os médicos sejam mais resistentes à implantação do sistema, a categoria mais

afetada pela implantação foi a enfermagem, pois é quem faz uso mais amplo do sistema.

Segundo entrevistados dos grupos de implantadores e de usuários administrativos furtou

um "puxão" da enfermagem na implantação do sistema. Estes entrevistados justificaram

que "a enfermagem influencia todas as outras categorias" e poderia ter tido uma posição

mais decisiva e favorável na implantação do sistema.
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Por isso, o planejamento do segundo ano de implantação do sistema prevê uma ação

intensiva sobre a enfermagem, priorizando esta categoria na consolidação do sistema

4.2.4 Outros aspectos

Uma pequena parcela dos entrevistados relatou ter participado de algum outro processo

de implantação de sistemas de informática. Um dos que declarou ter tido experiência

anterior, fora da área da saúde, ressaltou "que o hospital prima pelas exceções", ou seja,

no hospital é tudo diferente. Outro, comentando sua experiência com um sistema muito

abrangente e integrado, também fora da área da saúde, ressaltou as semelhanças:

"invadem a estrutura departamental e interdepartamental". Nenhum dos usuários clínicos

tinha experiência anterior.

O paciente foi pouco lembrado pelos entrevistados, apesar de constar no roteiro de

entrevista. Algumas observações puderam ser coletadas:

"o paciente, no início, ficou abandonado"

"o paciente ficou em segundo plano"

o paciente foi "um pouco prejudicado"

"ainda não sentiu muita diferença"

"possível diminuição do custo e do tempo de internação"

beneficios "duvidosos"

"o cliente ganhou dor de cabeça com o sistema"

Em apenas uma das entrevistas do grupo dos implantadores foi explicitado que a

implantação do novo sistema de informática visava a diminuição do número de

funcionários.

4.3 Análise

As fases de implantação do novo sistema mostraram-se semelhantes a outras

experiências de implantação de sistemas integrados de gestão, fora da área da saúde.
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A fase pré-compra pode ser caracterizada como a do "deslumbramento", recheada de

promessas das empresas desenvolvedoras de "software". O potencial da nova tecnologia

é real mas sua aplicação ainda é problemática e incompleta. Assim, o «retrato do

paraíso" que povoou as mentes dos implantadores e dos usuários e a expectativa de uma

implantação rápida foram as grandes causas da decepção na fase inicial de

funcionamento do sistema.

A fase mais crítica da implantação foi a dos primeiros 3 a 4 meses de funcionamento,

quando o hospital "virou de cabeça para baixo". O nível de stress da população

hospitalar foi muito alto neste período da implantação. Decorrido mais de um semestre

de funcionamento, o sistema ficou "mais leve" para os usuários.

Os primeiros quatro meses ficaram estigmatizados pelos problemas relacionados ao

faturamento. Isto gerou uma :fu.ltade credibilidade das fontes pagadoras (terceiros-

pagadores) em relação ao sistema. Os quatro meses seguintes foram gastos no acerto das

contas, na recuperação desta credibilidade, no amadurecimento dos implantadores e dos

usuários, que passaram a separar melhor as falhas do sistema dos problemas

relacionados a outros processos intrínsecos do hospital. "Muitas vezes o sistema não era

o problema", admitiu um usuário administrativo :fu.zendoum balanço do primeiro ano de

implantação.

As áreas administrativas foram mais rápidas em conseguir operar Q novo sistema do que

a área clínica. A familiaridade da área administrativa com a informática sempre foi

maior, por utilizar o sistema anterior. A área clínica, ao final do primeiro ano de

implantação não atingiu o nível esperado de utilização do sistema. A implantação do

sistema ficou restrita à prescrição médica. A implantação da prescrição eletrônica foi

considerada prioridade por permitir uma integração entre a área clínica e as áreas

administrativas e de apoio. Outras partes do prontuário, como a evolução, consideradas
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pelos usuários clínicos como "muito complicadas" e "muito chatas" foram deixadas de

lado, até pelos médicos que são funcionários do hospital.

Ao final do primeiro ano de implantação, o controle total de estoques de materiais e

medicamentos, prometido pelos desenvolvedores do sistema, não foi alcançado. Nesta

área, a implantação do sistema encontrou dificuldades operacionais causadas pelo

próprio sistema, que é "complexo", quanto pela necessidade de "reestruturação dos

processos" da área. Além disso, a interdependência existente entre o estoque, a farmácia

e a área clínica, envolvendo muitas pessoas diferentes, toma mais complexo o manejo

desta área.

A solução mais abrangente para o problema representado pelo controle de estoques é a

proposta de autoniatização, através do uso de código de barras em todos produtos,

materiais e medicamentos, do uso de leitores ópticos, da unitarização de medicamentos

na farmácia e da melhora da interface com o sistema.

Em relação aos médicos, paradoxalmente, houve uma queda na utilização do sistema a

partir do segundo semestre. Esta queda foi demonstrada pela sua taxa de adesão que

chegou a ser de 40%, caindo para 30% no final do ano, apesar de tentativas de atração,

como o esquema montado com médicos e enfermeiros "facilitadores", Os problemas

administrativos e financeiros ocasionados pelos atrasos no faturamento e a perda do

controle de estoques acabaram tomando muito tempo e pouco foi investido na área

médica.

O principal problema em relação ao médico continua sendo a entrada direta de dados no

sistema, que também é o principal problema apontado na revisão da literatura. Avanços

na tecnologia de reconhecimento de voz podem proporcionar experiências novas neste

.campo. Algumas dificuldades precisam ser enfrentadas: programas que sejam capazes de

reconhecer o idioma português e entender a complexidade e diversidade da terminologia
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médica e questões culturais. Os médicos brasileiros, ao contrário dos americanos, não

estão habituados a ditar em voz alta os seus registros.

Ainda em relação à área médica, convém reconhecer os profissionais ou grupos de

profissionais que possuem maior domínio, conhecimento ou atualização no campo da

informática, dentro da instituição. Estes profissionais podem ter sua própria concepção

em relação à informatização hospitalar e precisam ser identificados e incorporados em

qualquer proposta de informatização. Caso contrário, podem se transformar em uma

importante e categorizada fonte de resistência.

Os implantadores do sistema mostram-se confusos em relação à baixa utilização pelos

médicos do prontuário eletrônico. "Não se sabe ainda como fazer com os médicos", diz

um dos entrevistados. Na dúvida, as apostas dos implantadores, no segundo ano de vida

do sistema, voltam-se para a enfermagem.

Algumas características destacam o enfermeiro dentro da estrutura hospitalar:

este profissional tem formação educacional na área administrativa, ao contrário do

médico;

a sua característica de permanecer continuamente no ambiente hospitalar e ao lado

do paciente facilita o acompanhamento e monitoramento de processos;

a organização burocrática das enfermarias está sob sua responsabilidade;

o seu custo por hora é menor que o do médico.

Assim sendo, o papel do enfermeiro tende a agregar mais facilmente as atividades

desencadeadas pela incorporação de novas tecnologias de informação. A resistência da

enfermagem, ao contrário do médico, diminuiu ao longo do período de implantação. A

perspectiva para o segundo ano do sistema é a massificação de seu uso, através da

implantação de uma versão nova do sistema, que traz várias melhorias no módulo de

enfermagem e o uso de computadores de mão para registros a beira do leito do paciente.
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A expectativa que existia de estabilizar o sistema no período de menos de um ano

mostrou-se falsa, a exemplo de outras experiências do mercado. Segundo os

implantadores, os problemas apresentados pelo sistema e a cultura organizacional do

hospital foram determinantes.

Durante o primeiro ano de implantação houve, também, uma mudança significativa na

postura de algumas partes envolvidas. A empresa internacional que desenvolveu o

sistema, por exemplo, tinha dificuldades de relacionamento com o hospital. Após uma

visita de sua diretoria ao hospital passou a considerá-lo como uma referência

internacional, aumentando seu comprometimento.

Existiram, também, mudanças na postura interna de algumas áreas do hospital. A área de

informática, que tradicionalmente sempre foi distante, "agora recebe elogios do

usuário". Isto mostra que as dificuldades enfrentadas aproximaram as pessoas do

hospital. O apoio da administração, que era mais tímido no início do processo, foi

crescente durante o ano.

o hospital ganhou muito com a experiência da implantação do sistema, nas palavras de

um dos implantadores "vários anos de janela". A percepção geral dos entrevistados, no

entanto, é que o hospital só irá realmente colher os frutos desta implantação no médio

prazo, ou seja, entre dois e dez anos. A integração do sistema foi ressaltada como sendo

um importante diferencial em relação ao mercado brasileiro e americano.

Outra consideração que pode ser feita é em relação à utilização da massa de dados

gerada pelo sistema, tanto na área clínica como na área administrativa. Após um ano de

implantação, o sistema ainda gerava poucos relatórios de cunho gerencial que pudessem

ser utilizados em processos de decisão administrativa.

A idéia central do prontuário eletrônico era a de "geração de conhecimentos" para a área

clínica. O grande atrativo do sistema era acumular informações que permitissem a

75



elaboração de um saber médico coletivo, embasado nas experiências assistenciais do

hospital. A visão da direção do hospital era "não o melhor tomógrafo ou o melhor

médico, mais o melhor conhecimento". No primeiro ano de implantação ainda não foi

possível se beneficiar deste banco de dados de informações clínicas. Na prática, esta

prioridade não foi reconhecida usuários clínicos: "o sistema não está cumprindo seu

papel", "não há trabalho com as informações", "não saiu nenhum relatório da parte

clínica", "não teve retomo".

A "imaturidade" do sistema foi ressaltada principalmente pelos próprios implantadores:

"falta amadurecimento do produto". Esta constatação é respaldada pela literatura

especializada, tanto em relação aos aspectos clínicos do prontuário eletrônico, quanto ao

aspecto da integração das informações hospitalares clínicas, administrativas e

financeiras.

Além das considerações relativas ao produto, a falta de "amadurecimento" dos usuários

também foi destacada pelos implantadores: "o usuário não estava preparado para o nível

de integração do sistema, onde uma coisa influencia a outra".

o balanço ao final de um ano de implantação do sistema é que existe uma diferença

importante entre o motivo pelo qual o sistema foi feito e para que ele está sendo

utilizado. A conclusão dos implantadores é que o sistema revelou-se não ser um grande

sistema clínico. Como ferramenta de informática médica o sistema ainda precisa ser

"lapidado", pois a "parte clínica ainda está fraca". Somente a parte de prescrição do

prontuário eletrônico foi efetivamente implementada e pouca atenção foi dada aos

aspectos clínicos, em decorrência dos problemas no faturamento e suprimentos. Segundo

os implantadores, em relação aos seus aspectos administrativos o sistema já pode ser

considerado um "sistema integrado de gerenciamento hospitalar".

Deste modo, passado um ano de funcionamento do sistema, os implantadores e os

usuários administrativos consideravam o sistema "estável". Já os usuários clínicos
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discordavam e ao longo de todo o trabalho de campo exprimiram a idéia de que o

sistema ainda estava longe de se estabilizar. A noção de "estabilidade" do sistema para

os implantadores e usuários administrativos está muito mais ligada à estabilização do

faturamento hospitalar. Os usuários clínicos associam a idéia de estabilidade à utilização

plena do prontuário eletrônico.

4.4 Perspectivas

No futuro, o uso do sistema pode vir a facilitar a troca eletrônica de dados entre o

hospital e grandes fontes pagadoras diminuindo os custos envolvidos.

Através da telemedicina e do prontuário eletrônico o hospital poderá interligar-se a

unidades extemas, compartilhando os registros dos pacientes.

O acesso a imagens de exames diagnósticos é mais um diferencial em relação ao sistema

anterior e ao prontuário tradicional (em papel). A principal dificuldade relacionada à

entrada de imagens no sistema foi a necessidade de que os aparelhos diagnósticos

gerassem imagens digitais compatíveis.

O arquivamento digital de imagens diagnósticas pode eliminar o uso de filmes,

proporcionando economia de recursos. Estas imagens estarão disponíveis no prontuário

eletrônico que poderá ser acessado dentro e fora do hospital, de ambulatórios e de

consultórios médicos.

Existe uma tendência de consolidação do uso da prescrição eletrônica, que independente

de fatores como a grafia do médico. No caso das prescrições realizadas manualmente,

novas formas de registro, como o uso de gravadores (registro oral), podem melhorar o

grau de entendimento e segurança.
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o uso de criticas (rotinas de verificação) no sistema pode vir a alertar para a entrada de

valores aberrantes nas prescrições informatizadas, estabelecendo mais uma vantagem em

relação ao uso da prescrição tradicional em papel.

A implantação de protocolos para algumas patologias mais freqüentes nas internações do

hospital, pode vir a facilitar a adoção do sistema pelos médicos. Estes protocolos, de

acesso "on-line", podem ser utilizados de modo integral ou parcial e automatizam a

entrada de dados para a prescrição ou pedidos de exames, por exemplo.

A utilização de computadores portáteis ou de mão pode possibilitar o uso do prontuário

eletrônico na beira do leito do paciente, diminuindo ainda mais a necessidade do uso de

papel.

o sistema ainda emite poucos relatórios de cunho gerencial, ou seja, aqueles que podem

auxiliar na tomada de decisão pelo administrador. O aprimoramento destes relatórios

aproveitará melhor o banco de dados gerado pelo sistema.

O sistema implantado pode ser enquadrado, em termos genéricos, nas chamadas

tecnologias de informação. O uso estratégico destas tecnologias pode mudar a

competitividade, diferenciar produtos, criar novas oportunidades de negócios e fortalecer

a imagem institucional da organização. Assim, apesar das dificuldades do presente, a

perspectiva futura é que, através do pioneirismo na introdução do prontuário eletrônico,

que é o núcleo de um sistema integrado de informações hospitalares focado no paciente,

o hospital consolide o seu posicionamento estratégico no setor saúde.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 A mística do computador

"A mística do computador está. se evaporando, e este é visto pelas novas gerações como

um ordinário, útil e essencial instrumento da cotidianidade." conclui Alexander King,

presidente do Clube de Roma, no prefácio do livro "A sociedade informática: as

conseqüências sociais da segunda revolução industrial", de Adam SCHAFF, (1993, p.

12).

o computador, como a eletricidade, o automóvel, o avião, o radio, a televisão, o cinema,

as naves espaciais, o telefone celular, os satélites, a Internet e outras tantas inovações

tecnológicas que povoaram o século XX, está. sendo incorporado ao cotidiano,

especialmente ao da parcela mais rica da população mundial.

No setor saúde, a: entrada da informática deu-se mais tardiamente que em outros setores

da economia, tomando por exemplo o setor bancário. Não por acaso, a informatização

hospitalar iniciou-se pelas áreas comuns entre os hospitais e as outras organizações. As

áreas de compras, almoxarifado, recursos humanos e faturamento, entre outras, foram as

primeiras a serem informatizadas. Já a informatização dos registros da assistência ao

paciente começou bem mais recentemente.

Curiosamente, na virada do milênio, a mística do computador ainda é intensa nos

hospitais. A estranheza causada pela introdução do computador na relação médico-

paciente e a resistência dos médicos ao avanço da informática em suas atividades são

questões atuais.

t'\
Antes que a mística do computador se evapore e a informatização hospitalar se tome um .~,

'f

fato corriqueiro, incorporada ao cotidiano como as demais inovações tecnológicas do
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século XX, este é um momento privilegiado para uma análise do ponto de vista

sociológico e do ponto de vista clínico das transformações que estão ocorrendo no

trabalho médico, na relação médico-paciente e na dinâmica dos hospitais.

5.2 Desvendando a mística do computador ...

Em relação aos objetivos deste estudo podemos tecer algumas considerações:

Objetivo 1 - Captar, relatar e analisar os antecedentes e o histórico de implantação,

identificando e caracterizando suas fases.

A análise das entrevistas permitiu individualizar e caracterizar as fases de implantação

do sistema, através das diferentes percepções dos grupos de implantadores e de usuários

clínicos e administrativos.

A dramaticidade do relato dos primeiros meses de funcionamento do sistema, obtido

através da aplicação de uma metodologia qualitativa, retrata adequadamente fenômenos

que não seriam captáveis através de números, equações, médias e análises estatísticas.

A dúvida entre continuar desenvolvendo o sistema internamente ou comprar um produto

pronto no mercado; a decisão de substituir um sistema de informática limitado e

doméstico, de caráter quase que exclusivamente administrativo e financeiro, por um

sistema complexo voltado para o paciente e para a assistência; a decepção com as

empresas de consultoria; a implantação inevitavelmente traumática, apesar de uma

preparação só aparentemente suficiente; os problemas do faturamento e da área de

suprimentos; a implantação da prescrição eletrônica e o desânimo dos médicos externos

em relação ao sistema;

Objetivo 2 - Examinar resistências ao processo de implantação.
,
''It
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Entender a resistência em processos de mudança é um conhecimento imprescindível na

sociedade moderna, onde as mudanças são cada vez mais intensas, rápidas e sucessivas.

No caso estudado, a resistência foi identificada especialmente na área médica (grupo dos

usuários clínicos) e pode ser considerada o principal desafio na implantação de

prontuários clínicos: a falta de comprometimento e envolvimento do usuário

(implantação a partir de uma determinação da diretoria), a dificuldade inerente da atual

geração de médicos de lidar com a informática, o dispêndio excessivo de tempo para

lidar com o computador (que implica na necessidade de profissionais, técnicas ou

processos facilitadores) e, paradoxalmente, a parcela de profissionais com

conhecimentos de informática e conseqüentemente com uma concepção própria e critica

da proposta de informatização. Aprofundar o conhecimento dos determinantes desta

resistência ainda é um assunto que merece ser explorado em pesquisas futuras.

Objetivo 3 - Identificar e analisar mudanças na dinâmica de trabalho dos médicos e

enfermeiros.

As mudanças e transformações no do trabalho dos médicos foram captadas pela pesquisa

de forma mais abrangente do que em relação aos enfermeiros. O papel primordial

representado pelos enfermeiros na estrutura hospitalar, ou seja, é o profissional que

permanece prestando assistência ao paciente nas vinte e quatro horas do dia, merece um

aprofundamento em pesquisas futuras. Tudo parece apontar para um envolvimento cada

vez maior deste grupo de profissionais com os sistemas de informação hospitalares.

Em relação aos médicos, foi possível captar os primeiros impactos da informatização: a

dificuldade técnica em se lidar com o computador e a sensação de que o tempo

dispendido com o computador roubava tempo destinado ao paciente. O

descontentamento gerado foi transformado em resistência ao sistema. Em contrapartida,

falhas do sistema foram atribuídas à resistência dos médicos. Por outro lado, os médicos

reconheceram a vantagem de organização das informações em um banco de dados.
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Convém acompanhar a consolidação das transformações que acontecerão quando o

prontuário eletrônico, a telemedicina e outras inovações tecnológicas da sociedade

informática estiverem realmente incorporadas ao cotidiano do médico.

Objetivo 4 - Analisar as adequações e inadequações do prontuário eletrônico em

relação prontuário em papel.

Este objetivo não chegou a ser totalmente atingido nesta pesquisa exploratória. Os

motivos para isto foram:

durante o primeiro ano de implantação do sistema no hospital, o prontuário não

chegou a ser totalmente informatizado e o prontuário em papel continua coexistindo. A

prescrição médica (e de outros profissionais) foi informatizada, o que é um aspecto

muito importante, uma vez que a prescrição é uma ligação entre as áreas clínicas e

administrativas do hospital. Entretanto não foi possível examinar o prontuário eletrônico

como um todo, inclusive em aspectos que o diferenciam do tradicional, como a

capacidade de arquivar e apresentar imagens estáticas e em movimento.

A confusão gerada nas áreas de faturamento e suprimentos pela implantação do

sistema "mascarou" aspectos clínicos da implantação do prontuário eletrônico. Por outro

lado as implicações administrativas da implantação do prontuário eletrônico tomaram-se

bem evidentes e puderam ser adequadamente captadas nas entrevistas.

O sistema ainda não está "maduro" para que se possa comparar com a situação

anterior (prontuário em papel). Neste primeiro ano de implantação o que ficou mais

evidente foi o impacto da informatização no hospital e não as vantagens do prontuário

eletrônico.

Para poder realmente analisar e comparar o prontuário eletrônico com o tradicional

a pesquisa deveria ter sido desenhada especificamente para esta finalidade. A pesquisa

exploratória levantou alguns aspectos interessantes desta questão, mas não pode ser

utilizada para uma comparação efetiva entre os dois sistemas.
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Objetivo 5 - Discutir outras categorias de análise surgidas a partir da própria

pesquisa.

A partir da pesquisa exploratória surgiram categorias de análise empíricas. A mais

interessante foi o aparecimento de um novo tipo de profissional na estrutura hospitalar, o

"transcritor". Este profissional, que anteriormente em desconhecido no panorama

hospitalar brasileiro, pode vir a se afirmar, como já ocorre nos Estados Unidos. No

Brasil, este profissional pode vir a se estabelecer através da informatização hospitalar.

Além dos cinco objetivos acima descritos, julgamos ter contribuído para uma reflexão e

aprendizado em relação aos processos de mudança provocados pelas inovações

tecnológicas nos hospitais. Assim sendo, esta pesquisa também buscou:

considerando que a informatização é uma tendência irreversível nos hospitais de

grande porte, proporcionar entendimento da experiência humana na introdução de um

sistema de prontuário eletrônico;

oferecer um ponto de partida paro. reflexão dos responsáveis pela implantação de

sistemas de informática, em organizações hospitalares de grande porte e elevada

complexidade de atendimento;

servir de alerta para outras instituições congêneres que certamente terão que trilhar

caminhos e enfrentar desafios semelhantes.

"Aprofundar e sistematizar o entendimento das mudanças decorrentes da implantação

do prontuário eletrônico no hospital, com base na expressão das percepções de pessoas

envolvidas no processo, em diferentes graus e situações diversas. "

Quanto ao objetivo geral deste estudo, repetido acima, julgamos que poderemos

considerá-lo atingido, na medida em que o conjunto das pessoas envolvidas neste

processo de implantação de prontuário eletrônico possa se considerar retmtada no relato.
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Os pressupostos definidos no início da pesquisa foram verificados ao longo do trabalho

de campo. No entanto, cabe ressaltar que se verificou que a extensão e o grau em que o

prontuário eletrônico afeta o hospital como um todo, foi maior do que a suposição

inicial. Constatou-se que a informática tem o poder de evidenciar problemas há muito

ocultos na estrutura hospitalar, tais como: prontuários que fornecem informações

incompletas e freqüentemente ilegíveis, falhas no processo de suprimento de materiais e

medicamentos, rotinas hospitalares inadequadas que se perpetuam.

A pesquisa bibliográfica realizada e a busca de um referencial teórico pautaram-se na

idéia de encontrar conceitos que pudessem embasar a análise de um processo de

mudanças extremamente rápidas, como é a informatização. Procurou-se o mais

permanente em meio ao móvel, uma vez que enquanto a tecnologia dos computadores

muda com uma rapidez impressionante, pessoas e culturas institucionais bem como as

relações sociais não podem mudar com a mesma rapidez. Os autores consultados

puderam iluminar aspectos diversos como a sociedade e a tecnologia, a história do

presente, a história oral e a resistência a mudanças e inovações tecnológicas.

5.3 Considerações de caráter histórico

Fazer a história do presente, quando os fatos históricos ainda não sofreram decantação e

a maioria dos documentos ainda não está disponível, corre o risco de uma rápida

obsolescência. As seguintes considerações são pertinentes:

5.3.1 Fontes orais

O uso de fontes orais, ou seja, testemunhas vivas, para descrever fatos do presente

imediato, é motivo de reflexão metodológica entre os historiadores contemporâneos.

O depoimento oral, segundo Jacques Ozouf citado por ROBERT FRANK (1999, p.

107), é uma "fonte provocada" pelo historiador. FRANK ressalta que, quando o
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historiador interroga a testemunha, "ele mesmo constrói a fonte, e seu usuário é ao

mesmo tempo, a seu modo, o produtor." (1999, p. 107).

"O diálogo entre o historiador e a testemunha é complexo. Ele se situa numa contradição

permanente entre a cumplicidade e a tensão.", continua FRANK (1999, p. 115) e

arremata "O historiador do presente dialoga com sua própria fonte e trabalha, portanto

'sob vigilância'." (1999, p.116).

FRANK ressalta algumas vantagens das fontes orais em relação aos documentos

escritos. Segundo o autor, as fontes orais revelam, melhor do que as escritas, as

complexidades dos mecanismos da tomada de decisão e da motivação humana. As

fontes escritas não bastam para "reconstituir a rede de pressões, a meada de influências e

a cadeia de decisões." (1999, p. 111).

As fontes orais também são insubstituíveis, obviamente, na ausência de fontes escritas.

A história é considerada por muitos autores, a "história dos vencedores". Assim, aqueles

que ficaram à margem dos processos decisórios ou foram "derrotados" no decorrer do

processo histórico e não deixaram vestígios, podem recuperar suas memórias e sair de

seu mutismo.

5.3.2 A proximidade do fato

Na história do presente, o historiador está Imerso em seu tema (CHAUVEAU e

TÉTART, 1999) e "há uma contemporaneidade intrínseca entre o historiador e a

testemunha" (FRANK, 1999, p. 107). A história imediata tem implicações pessoais, pois
I

o historiador do presente não se distancia de modo suficiente do fato histórico analisado .
, tt-,t

e pode, inclusive, ser atingido por ele ou por suas conseqüências. O recuo que existe,

quando se analisa fatos ocorridos em um passado suficientemente longínquo, permite ao

historiador uma melhor apreensão dos conteúdos históricos e um distanciamento que-

pode auxiliar na busca de uma maior objetividade.
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5.3.3 A memória

Segundo Robert FRANK (1999, p. 109), "...a memória não é somente construção mas,

reconstrução, através da duração que separa o momento rememorado do momento do

relato. ". Na construção da fonte oral é solicitada a memória daquele que depõe. A

memória, que neste caso é insubstituível, é geradora de erros, de mitos e de mitologia.

Ainda de acordo com FRANK, "em seu mecanismo de reconstrução, a memória assume

uma função de desculpabilização e, portanto de mitificação, e mesmo de mistificação. "

(1999, p. 111).

Os sentimentos e as emoções expressas "a posteriori" podem ser, tanto pertencentes à

época relatada pelo entrevistado, quanto fruto do momento do depoimento. O

discernimento entre estas duas opções é um problema enfrentado pelo historiador que

aborda fontes orais.

5.3.4 A ignorância do futuro

"Quer reconheçam ou não, os historiadores do passado são muito ajudados pelo fato de

que sabem o que aconteceu depois". Esta é uma das principais diferenças, segundo

Jacques LE GOFF (1999, p. 100), entre a história imediata e a história de períodos

anteriores

5.4 A sociedade informática

A idéia de que estamos atravessando uma nova revolução industrial é recorrente entre

autores de diferentes formações intelectuais e áreas de atuação, graças ao papel

emblemático desempenhado pela tecnologia no século XX. As transformações

revolucionárias da ciência e da técnica, por sua vez, estão provocando mudanças nas

relações sociais.
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Ao contrário da pnmeira revolução industrial, a atual não só está ampliando as

capacidades intelectuais humanas como começa a substituí-las. A automatização

acelerada é uma realidade.

o ambiente está sendo cada vez mais transformado pelo homem, que praticamente o

reconstruiu. Os beneficios que podem advir desta nova sociedade são o aumento do

tempo para lazer e libertar o homem para tarefas mais nobres. Os riscos desta nova

revolução podem ir desde a destruição completa dos seres humanos até a exclusão social

cada vez mais definitiva de grandes parcelas da população mundial.

Observa-se uma progressiva não adaptação do homem em relação à sua própria

tecnologia. A idéia da "síndrome do deserto", em que Moisés percorreu o deserto com

um povo de mentalidade escravizada durante quarenta anos, para que somente os

nascidos livres adentrassem na terra prometida, aponta para uma solução calcada no

surgimento de uma nova "geração digital", que estaria perfeitamente familiarizada e

integrada com as novas tecnologias, poderia levar a utilização plena dos recursos da

informática.

No entanto, acreditamos que o surgimento de novas gerações não é o suficiente para

adaptação do homem a sua tecnologia. As ferramentas de informática, por sua vez,

devem ser continuamente adaptadas ao homem. Como exemplo, podemos citar o esforço

para se introduzir a tecnologia de comando de voz em substituição à digitação, já que

esta digitação, além de dificultar o uso do computador pode acarretar lesões de esforço

repetitivo (atualmente classificada no grupo das doenças ósteo-articulares relacionadas

ao trabalho).

~.5 O prontuário eletrônico do paciente

No caso do computador, a sua primeira grande utilidade para o público em geral foi

substituir a máquina de escrever. No entanto, o computador possui características que
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ultrapassam em muito a dimensão meramente mecânica da digitação de textos. Estas

características, especialmente aquelas relacionadas com a comunicação dos seres

humanos entre si, entre os seres humanos e as máquinas e o processamento destas

informações, agora estão sendo mais exploradas e desenvolvidas.

o prontuário eletrônico, ainda em seus primórdios, também está sendo utilizado como

uma mera cópia digital do prontuário clássico em papel. Suas potencialidades ainda

estão ocultas ou apenas vislumbradas mas tendem a se tomar presentes na medida que

esta nova tecnologia for aceita e disseminada, ultrapassando esse status de uma máquina

de escrever sofisticada. Assim, a tendência é a utilização crescente de programas

"inteligentes" que auxiliem o médico no diagnóstico e no manejo do paciente. Esta

utilização é típica da "segunda revolução industrial" que se caracteriza pela ampliação e

substituição das capacidades intelectuais humanas.

Outra tendência em relação ao prontuário é o paciente, cada vez mais, assumir o controle

de suas informações de saúde. Isto inclui o direito de acessar, corrigir e controlar o uso e

a divulgação de suas informações de saúde. Além disso, o prontuário não é mais

somente médico, é multiprofissional, contendo o conjunto de informações geradas pelo

atendimento da equipe de saúde.

Esta tendência aparece nas novas tecnologias desenvolvidas ou utilizadas pelo

prontuário eletrônico. O uso de "smart cards" (cartões com microchips) pode possibilitar

ao paciente gravar, arquivar e transportar as suas informações de saúde em um diminuto

. cartão. A Internet, através de um provedor de serviço, pode ser utilizada para guardar o

prontuário do paciente. Nestes dois casos, o acesso às informações do paciente pode

acontecer em diferentes locais de atendimento, por diferentes profissionais bastando uma

leitora de cartões ou acesso à Internet.

O prontuário encarado como uma fonte de conhecimento está de acordo com a tendência

da "medicina baseada em evidências" que propõe que as decisões na área da saúde sejam
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embasadas em um amplo banco de dados coletivo gerado pela acumulação de pesquisas

científicas e não no empirismo das experiências pessoais de cada médico.

Uma última consideração sobre a resistência dos médicos à informatização. A mente do

médico é construída de modo analógico, fruto de sua experiência acumulada não de

forma didática, nem organizada mas vivida e até sofrida. Mas a arte e a intuição médica

não necessariamente precisam se opor à lógica fria, digital e binária do computador. O

uso do prontuário eletrônico pode fazer com que o médico tenha o seu pensamento mais

ordenado, ganhando em lógica e disciplina, possibilitando a aplicação da medicina

baseada em evidências e a construção de protocolos inteligentes e flexíveis.

No final, não é necessário que o monstro (o computador?) submeta o criador, mas ao

contrário se tome um aliado, isto é, caminhe lado a lado com quem tem a

responsabilidade de salvaguardar a saúde do ser humano. E que então se apague a

imagem atual do médico frente ao saber informático, impotente mesmo na sua condição

de semideus da medicina, um esculápio perdido entre "bytes".
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7 ABSTRACT

The present work analyses a case-study ofthe implantation ofa computer-based patient

records system in a large private Brazilian hospital that provides high complexity

assistance. The exploratory study investigated the first year of functioning of the

computer-based patient records system and the respective antecedents and centered on

feelings expressed, in interviews, by high leveI professionals employed in the referred

hospital (administrators and practitioners). The interviews were personal and were

carried out by the researcher himself The objective was to understand the ongoing

changes in the implementation of the computer-based patient records system in the

hospital and examine resistance to the implantation processo Furthermore, the work

provides a historical insight into hospital informatics systems implementation and ofthe

development of computer-based patient record systems.
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8 ANEXOS

8.1 Roteiro de entrevista

/ /1999
Fita no.

Identificação do entrevistado

Nome completo: 1Idade:,
Formação profissional:

Cargo: 1Há quanto tempo:

Há quanto tempo trabalha no hospital?

Em que setor trabalha agora?

• Qual sua ligação com o Sistema? Como se envolveu nesta questão?

• Já participou de alguma experiência semelhante no hospital ou fora dele?

• Que tipo de informação recebeu sobre o Sistema? Recebeu algum tipo de

treinamento?

• O que acha do processo de implantação do Sistema?

• Como o Sistema afeta a sua atividade?

• Quais as repercussões do Sistema sobre a vida hospitalar?

• Que vantagem o Sistema traz para o hospital?

• Que vantagem o Sistema traz para o cliente?

• O que acha do Sistema?

• Qual sua previsão para a estabilização do Sistema?
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