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RESUMO

O Instituto do Coração tem envidado esforços para integrar todas as informações clínicas dentro da
Instituição. Nos últimos anos o InCor implementou com sucesso um sistema para transmissão,
arquivamento, recuperação, processamento e visualização de Imagens Médicas e um Sistema de
Informações Hospitalares (HIS) que armazena as informações administrativas e clínicas. A integração
desses subsistemas forma o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Este trabalho apresenta a experiência
no desenvolvimento de um Prontuário Eletrônico funcional e completo, que inclui controle de acesso,
exames laboratoriais, imagens (estáticas, dinâmicas e 3D), laudos, documentos e mesmo sinais vitais de
tempo real.  Este artigo também discute os aspectos legais e situação atual das validações e aceitações do
Prontuário Eletrônico do Paciente pela sociedade.
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Abstract - The Institute of the Heart has envidado efforts to integrate all inside the clinical information of the
Institution. In the last years the InCor successfully implemented a system for transmission, filling, recovery,
processing and visualization of Medical Images and a System of Informações Hospitalares (HIS) that it
stores the administrative and clinical information. The integration of these subsystems forms the Electronic
Handbook of Paciente (PEP). This work presents the experience in the development of a functional and
complete Electronic Handbook, that includes laboratoriais control of access, examinations, images (static,
dynamic and 3D), findings, documents and same vital signals of real time. This article also argues the legal
aspects and current situation of the validations and acceptances of the Electronic Handbook of the Patient
for the society. Describers: electronic handbook, legality, resolutions, current situation.
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Introdução

A resolução n? 1.638/2002 do Conselho Federal de
Medicina em seu artigo 1? define: “ Prontuário médico
como o documento único constituído de um conjunto
de informações, sinais e imagens registradas, geradas a
partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de

diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento
efetuado;

c) Evolução diária do paciente, com data e hora,
discriminação de todos os procedimentos aos quais o
mesmo foi submetido e identificação dos profissionais
que os realizaram, assinados eletronicamente quando
elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico;



cuidados especiais de segurança que devem ser
aplicados. Detalhes poderão ser obtidos no site  do
Conselho Federal de Medicina
www.portalmedico.org.br/php/pesquisa_resolucoe
s.php
A partir do desenvolvimento de técnicas digitais de
tratamento de informações clínicas, a figura do
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) começou a se
tornar uma realidade. O PEP pode ser definido como
um conjunto de informações relativas ao paciente,
armazenadas em formato digital e cujo objetivo
principal é permitir a qualidade de atendimento,
veracidade da informação e assistência médica em
lugares e cenários distintos (Liu, 2001).
A busca por um PEP eficiente e completo, tem
estimulado o trabalho de diversos grupos (Grimson
2001, Berg 2001, Katehakis 2000, Cimino 2000,
Adelhard 1999, Tachinardi, 1995). As vantagens
potenciais do PEP sobre o prontuário em papel
envolvem o acesso, maior disponibilidade, mais
rapidez na localização de informações, melhor
qualidade e confiabilidade. O uso simultâneo e
distribuído deste importante conjunto de informações
por diversos profissionais é um atrativo adicional. A
integração de dados de diferentes sistemas torna
possível uma redução na necessidade de transcrições
manuais, que apresentam riscos de erros significativos.
A capacidade de se implantar mecanismos de controle
de acesso, sistemas de auditoria e assinaturas digitais
asseguram níveis de segurança maiores do que os
equivalentes em papel.
Idealmente, o Prontuário Eletrônico deve agregar todas
as possíveis fontes de informação de um paciente,
mesmo se a informação estiver distribuída em lugares
ou mesmo países diferentes, e torná-las acessíveis às
pessoas autorizadas. Existe, no entanto, uma enorme
lacuna entre a definição ideal e a existência de um PEP
padronizado. Sob o ponto de vista tecnológico, os
sistemas de informação médica atuais são baseados em
diferentes plataformas de hardware e software. Além
disso, ainda não existe um modelo de dados,
vocabulários e conjuntos de cenários comuns entre
instituições. Espera-se que o valor e funcionalidade do

possibilidade de auditorias. Na transmissão de dados de
pacientes entre instituições distintas, a conectividade
não é a única necessidade. A confidencialidade e a
segurança dos dados são fatores com enorme
importância e que devem ser implementados e
regulamentados.

O Prontuário Eletrônico no InCor

O Serviço de Informática do Instituto do Coração
(InCor) do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo iniciou o desenvolvimento de seu
prontuário eletrônico em meados da década de
90 utilizando, de forma pioneira, a Web como
interface universal para o prontuário (Tachinardi
1995), pois um dos objetivos era fornecer um
sistema integrado de acesso a todos os dados do
paciente, com uma interface simples e
padronizada. A implantação do prontuário
envolveu o interfaceamento entre diferentes
sistemas, como o Sistema de Informações
Hospitalares (HIS) e o Sistema de
Armazenamento e Transmissão de Imagens
(PACS) (Figs. 1 a 5 ).

Situação Atual

Mesmo tendo sistemas hospitalares que
contemplam parcialmente ou totalmente o
conteúdo exigido pelas resoluções 1.638/2002 e
1.639/2002 do Conselho Federal de Medicina
porque ainda temos que gerar papel ?  A resposta
é bem simples, credibilidade.
Para que esta credibilidade seja alcançada pelo
Prontuário Eletrônico é necessário que  existam
entidades qualificadas que possam certificar  que
o software de gestão hospitalar cumpre os
requisitos especificados pelas resoluções do
Conselho Federal de Medicina.
A boa noticia é que já temos a luz no fim do túnel.
Na última reunião da Câmara Técnica de
Informática em Saúde do Conselho Federal de
Medicina (CFM) juntamente com a Sociedade



2004. E a terceira fase somente em 2005.  Todos
os detalhes sobre o processo de certificação
poderá ser encontrado no site da Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde
www.sbis.org.br.
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Figura 4 – Visualizador de imagens ( PACS ) integrada ao laudo.
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Figura 2 – Anamnese, interrogatório cardiovascular, exame físico
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