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Resumo – Este artigo apresenta a análise, projeto, desenvolvimento e implantação de um sistema de 
Prescrição Eletrônica em um Hospital Universitário. O sistema padroniza a prescrição de medicamentos, 
dietas, nutrição parenteral e hemoderivados, integrando as áreas médica, de enfermagem e farmácia. 
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Abstract – This paper presents the analyze, project, development and implementation of an Electronic 
Prescribing System into a University Hospital. The system standardizes medicine, diets, parenteral nutrition 
and blood components prescribing, allowing the integration of medical, nursing and pharmacy areas. 
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Introdução 
 

Este trabalho pretende relatar aos seus 
leitores a experiência positiva em torno da 
análise, projeto, implementação e implantação de 
um sistema informatizado de prescrição eletrônica 
tendo como cenário o Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e 
associado à Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo para fins de 
ensino, pesquisa e prestação de serviços médico-
hospitalares à comunidade. Constitui-se centro de 
referência de nível terciário, sendo considerado o 
maior hospital do interior do país.  

Possui, atualmente, 817 leitos para 
atendimento hospitalar das diferentes 
especialidades médicas, em suas duas unidades: 
HC Campus e Unidade de Emergência. Realiza 
cerca de 2.000 consultas especializadas/dia em 
seus ambulatórios. 

Atende pacientes de Ribeirão Preto e 
região, que concentra, aproximadamente, 
2.000.000 de habitantes. Atende, também, 
pacientes de outras regiões do Estado, 
principalmente aqueles procedentes das regiões 
de Franca, Araraquara, Barretos e São João da 
Boa Vista, de outros Estados e de alguns países 
da América Latina. 
 
Metodologia 
 

O desenvolvimento do sistema teve início 
em maio de 1997 e contou com equipe 
multidisciplinar composta pelos seguintes 
profissionais: médicos, analistas de sistemas, 
farmacêuticos e enfermeiras. A fase de análise do 
projeto foi baseada na metodologia estruturada 

de desenvolvimento de sistemas com o uso de 
modelagem de dados para diagramação e 
documentação do modelo de informação que na 
versão I possuía 43 tabelas de dados e hoje na 
versão II passou a 140 tabelas. Já a fase de 
projeto foi totalmente fundamentada na  técnica 
de prototipação de sistemas, onde a cada período 
ocorriam reuniões de trabalho para verificação e 
validação do funcionamento do software.  Foram 
necessários oito meses para que a construção do 
mesmo chegasse ao seu final e as tecnologias 
adotadas em sua concepção foram: front-end 
visual Delphi,  back-end Oracle, Windows NT 
para servidor de banco de dados e Windows 95 
para estações de trabalho. 

Sua implantação ocorreu em janeiro de 
1998, inicialmente na Enfermaria de Pediatria, 
alcançando a totalidade das enfermarias em 
dezembro do mesmo ano.  O software ficou por 
um mês neste serviço sendo avaliado pelos 
docentes responsáveis e equipe de enfermagem 
e, quando necessário, sofrendo customizações 
que a cada dia o tornavam mais adaptado e, 
consequentemente, melhoravam os processos da 
instituição. Em paralelo, na Divisão de Assistência 
Farmacêutica, também eram observados 
problemas acarretados pelas drásticas mudanças 
ocorridas em sua já habitual forma de trabalho, 
que pontualmente tinham que ser identificados, 
analisados pelos farmacêuticos e analistas de 
sistemas e prontamente solucionados. 

Optou-se por fazer uma implantação 
gradativa (de enfermaria em enfermaria) pois, 
devido ao tamanho do hospital, quantidade de 
hardware necessário e número de analistas 
disponíveis para oferecer treinamento e suporte 
técnico aos usuários, seria impossível atingir todo 
hospital num só momento.  



O funcionamento do sistema ocorre da 
seguinte forma: o médico informa seu nome de 
usuário e sua senha que imediatamente são 
validados pelo sistema gerenciador de banco de 
dados Oracle, em seguida entra em ação o 
segundo mecanismo de segurança onde o 
sistema checa em suas tabelas de configuração 
quais os programas que o profissional conectado 
tem direito, habilitando-os para uso. Para dar 
início à prescrição, o médico informa o registro do 
paciente (podendo ainda pesquisá-lo pelo nome 
e/ou sobrenome) que é utilizado para recuperar 
os dados pessoais (nome, sexo, data de 
nascimento e cor) no sub-sistema de Registro de 
Pacientes e a partir daí recuperar os dados de 
internação (quarto, leito e enfermaria) do sub-
sistema de Controle de Leitos. 

Para prosseguir com seu trabalho, o 
médico é obrigado a informar alguns dados do 
paciente: peso, altura, pressão arterial e pulso 
para prescrição de hemoderivados; peso para 
prescrição de nutrições parenterais pediátricas e 
peso e altura para prescrição de quimioterápicos, 
e a partir destas informações são habilitadas a 
opções de Dietas, Medicamentos, Nutrições 
Parenterias, Cuidados Médicos e Hemoderivados. 

Ao contrário da versão I, onde o médico 
tinha à sua disposição um campo texto livre onde 
podia digitar sem nenhuma padronização as 
Dietas desejadas, na versão II o mesmo é 
obrigado a selecioná-las dentre as opções 
disponíveis e se adequar à padronização 
estabelecida pelas nutricionistas da Divisão de 
Nutrição e Dietética. No primeiro formulário é 
possível informar se o paciente deve ficar em 
jejum, escolhendo para isso a data e horário de 
início e término do mesmo. Em seguida, escolhe-
se a via de administração (oral ou enteral) e o 
sistema, baseado na escolha, mostra as 
apresentações das dietas disponíveis (geral, 
branda, líquida, pastosa e etc.) e também, 
conforme a escolha, mostra as possíveis 
composições de cada uma (hipocalórica, 
hipogordurosa, pobre em potássio, para diabetes 
e etc.) chegando à quantidade necessária e 
horários de administração de cada uma. 

É possível prescrever medicamentos 
escolhendo-se uma das seguintes formas de 
pesquisa: nome genérico, nome comercial e 
grupo/ação farmacológica. 

Digitando as iniciais do medicamento, o 
formulário de pesquisa se integra ao sub-sistema 
de Gestão de Materiais e desta forma recupera 
seu nome, vias de administração, posição de 
estoque e preço dos medicamentos envolvidos, 
possibilitando, assim, a escolha de produtos 
similares com menor custo. O software, então, 
exibe os horários de medicação padronizados de 
acordo com a realidade de cada enfermaria (o 
médico pode ainda escolher um horário não-
padronizado de acordo com seus critérios) e, para 

cada hora escolhida do dia, é solicitada uma 
quantidade do medicamento a ser administrada. 

De acordo com a característica do 
medicamento prescrito, o sistema obriga o 
médico a preencher formulários eletrônicos 
(receitas, ficha de antimicrobiano, solicitação de 
medicamentos fora de padronização) sem os 
quais não é possível finalizar a prescrição. Esta 
versão implementa mecanismos de alerta contra 
reações adversas entre medicamentos e doses 
fora dos padrões recomendados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Prescrevendo medicamentos 
 
O formulário de nutrições nos permite 

escolher entre uma das nutrições parenterais 
padronizadas, restando a possibilidade de indicar 
o volume da fórmula, quantidade de frascos, 
volume final e unidade de infusão em que a 
mesma deve ser ministrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Prescrevendo Nutrições Parenterais 

 
Existem consultas onde é possível 

conhecer a composição e os dados referenciais 
de cada uma delas. Caso a necessidade do 
paciente não se enquadre nas fórmulas 
padronizadas, é permitido ao médico a escolha 
de uma fórmula individualizada com o mesmo 
definindo, para cada um de seus componentes, a 



quantidade necessária para sua elaboração na 
farmácia hospitalar. 

A seguir, podemos optar por descrever o 
cuidado em campo de texto livre ou escolher 
entre os cuidados padronizados por especialidade 
médica. 

Antes de acessar a lista de hemoderivados 
/ hemocomponentes padronizados, é obrigatório 
ao médico o preenchimento do resumo do quadro 
clínico, diagnóstico (CID 10), histórico gestacional 
(se mulher) e reações adversas (se ocorridas). 
 Em seguida opta por um hemoderivado / 
hemocomponente, informa a quantidade a ser 
ministrada em ml, a velocidade de infusão, 
observações necessárias, a prioridade (rotina ou 
urgente) e, por fim, seleciona uma das opções de 
justificativa de uso, padronizadas de acordo com 
cada produto. 

No caso de uma prescrição de 
quimioterapia, sendo a primeira para o paciente, o 
médico escolhe a especialidade e o sistema filtra 
os protocolos padronizados para a mesma. Uma 
vez escolhido o protocolo, o sistema recupera o 
modelo de prescrição referente à opção 
selecionada. Se, durante a recuperação do 
modelo, houver um medicamento configurado 
para ter sua quantidade calculada em função da 
massa corpórea do paciente, o sistema se 
encarregará de efetuar as operações (livrando o 
médico dessa tarefa e eliminando margens de 
erro de cálculo). 

Caso seja uma seqüência do tratamento, o 
software informará ao médico em qual dia do 
protocolo o paciente se encontra e perguntará ao 
mesmo se deseja continuar o ciclo previsto. Uma 
vez aceita a sugestão do sistema, a rotina se 
repete com o programa recuperando um novo 
modelo de prescrição.  

Para que o médico tenha uma visão 
integrada dos produtos e/ou procedimentos 
prescritos, foi construído um visualizador que 
também lhe permite gravar uma prescrição de 
maneira provisória (não visível aos demais 
serviços que integram o sistema), caso necessite 
avaliá-la com seu superior. Após a gravação da 
prescrição como definitiva, a mesma é impressa e 
está pronta para ser anexada ao prontuário do 
paciente. 

 
Resultados 
 
•O médico utilizando diretamente o computador 
para efetuar a prescrição para o paciente reduz a 
zero a possibilidade de erro de interpretação da 
prescrição manual ("letra de médico"); 
•Recuperação de prescrições anteriores, 
modificando-as, se necessário, para geração de 
uma nova; 
•A possibilidade da prescrição ser feita 
provisoriamente pelo estagiário (residente, aluno, 

etc.), necessitando validação do médico 
supervisor; 
•Supressão da transcrição (prescrição x 
requisição) por parte da enfermagem; 
•Utilização de código de barras interno e/ou do 
fabricante de medicamentos para dispensação na 
Farmácia; 
•Nutrições parenterais padronizadas e com 
cálculos automáticos;  
•Dispensação eletrônica de medicamentos 
(segurança do processo, somente é dispensado o 
medicamento que foi prescrito); 
•Grande redução no tempo de elaboração 
(principalmente a partir de repetição da 
prescrição, pois há possibilidade de recuperação); 
•Padronização de hemoderivados / 
hemocomponentes; 
•Padronização de medicamentos; 
•Padronização de nutrições parenterais; 
•Padronização de dietas; 
•Prescrição com medicamentos impressos 
somente por nome genérico; 
•Prescrições legíveis (sem letra de médico e com 
total clareza do nome do profissional 
responsável);  
•Preenchimento total e padronizado das fichas de 
antimicrobiano; 
•Extinção das listagens de medicamentos (em 
papel) nas enfermarias; 
•Redução do tempo gasto pelo Auxiliar 
Administrativo na transcrição e isenção de 
responsabilidade; 
•Possibilidade de acompanhamento do processo 
de dispensação das requisições; 
•Redução na digitação de requisições; 
•Restrição da dispensação indevida de 
medicamentos não-prescritos; 
•Eliminação do controle de fichas de 
antimicrobiano na farmácia; 
•Acompanhamento e intervenção no uso de 
antimicrobianos;  
•Estatísticas de uso de antimicrobianos por 
especialidade, médico, medicamento ou paciente;  
•Reduzir o risco de prejuízos à saúde do 
paciente; 
•Possibilidade de auditoria em todas as fases do 
processo; 
•Maior integração entre os processos e 
profissionais; 
•Integração entre sistemas de informação 
(Prescrição, Registro de Pacientes, Controle de 
Leitos e Controle de Estoque);  
•Registro de receitas de medicamentos sob 
controle especial; 
•Eliminação do tempo gasto no recolhimento de 
requisições nas enfermarias; 
•Diminuição do tempo gasto com burocracia 
permitindo, assim, maior dedicação aos cuidados 
ministrados ao paciente;  



•Redução do desgaste entre Médicos, 
Enfermeiras e Farmacêuticos pelo não 
preenchimento e/ou extravio de formulários em 
papel; e 
•Ausência da necessidade de escrever a mesma 
prescrição por vários dias. 
  
Discussão e Conclusões 
 

Você já parou para pensar nos prejuízos 
financeiros e humanos que instituições de saúde 
e pacientes estão suscetíveis diariamente em 
todo mundo? Com certeza a todo momento no 
mundo pessoas são vítimas de acidentes como: 
receber doses contra-indicadas (a mais ou a 
menos), receber um medicamento não-prescrito, 
não receber o medicamento prescrito, ser 
medicado em horário indevido ou ainda ser vítima 
de uma prescrição errada [1]. Infelizmente, em 
nosso país ainda não existem a prática e a cultura 
necessárias para realizar levantamentos que nos 
permitam quantificar esses acidentes. Porém, não 
devemos mais aceitar que tais erros façam parte 
de nosso dia a dia prejudicando e até retirando a 
vida de seres humanos. Devemos utilizar toda 
tecnologia disponível com o objetivo de tornar 
cada vez mais automatizas as rotinas de 
assistência à saúde, pois só assim estaremos 
garantindo a qualidade dos nossos serviços e, 
consequentemente melhorando e/ou preservando 
a vida de nossos pacientes. 

Especialistas declararam, em 1998, que os 
médicos nunca mais deveriam escrever a mão 
uma prescrição [2]. Dada a explosão da 
informação científica e os avanços da tecnologia 
da computação, prescrever medicações em uma 
folha de papel em branco pareceria tão antiquado 
quanto prescrever tinturas de plantas em Latim. A 
predição pareceu um tanto prematura, mas a 
prescrição eletrônica nos Estados Unidos vem 
ganhando terreno à medida que evidências 
acumuladas mostram que esta tecnologia reduz 
erros de medicação. Especialistas em segurança 
de medicações, grupos de saúde pública e 
organizações farmacêuticas têm advogado o 
desenvolvimento e a adoção da prescrição 
eletrônica.  

O Institute of Safe Medications Practice 
(ISMP) estabeleceu 2003 como o ano para se 
eliminar completamente a prescrição manual e 
adoção da prescrição eletrônica. Para os 
consultórios médicos, têm sido desenvolvidos 
pelas empresas de informática [3], sistemas Palm 
Top para facilitar a prescrição [4]. 

Desta forma, a prescrição eletrônica 
aprimora a segurança, eficiência e precisão do 
processo de uso de medicação e permite ao 
farmacêutico rever e verificar se a prescrição está 
apropriada antes que os medicamentos sejam 
administrados, sem que haja um erro na 
administração do mesmo. A grande maioria dos 

sistemas de prescrição eletrônica existentes está 
centrada somente em função de medicamentos e 
nutrições parenteriais, deixando de lado outras 
áreas da mesma importância como Divisão de 
Nutrição e Dietética e Agência Transfusional.  

Neste aspecto, nossa instituição já deixou 
para trás esta visão setorial e partiu para 
construção de um sistema que trata igualmente 
cada uma das interfaces que constituem o 
complexo processo de prescrição de 
medicamentos e correlatos. 

Podemos afirmar para aqueles que têm a 
intenção de desenvolver e/ou implantar um 
sistema informatizado de Prescrição Eletrônica 
que a fase de implantação é, sem dúvidas, o 
"divisor de águas" entre o sucesso e o fracasso 
do mesmo. O fato de sermos um hospital 
universitário no qual grande parte dos 
procedimentos médicos é realizada por jovens 
estudantes de medicina (sem resistência a 
tecnologia da informação) foi também fator que 
muito contribuiu para o sucesso do projeto que é 
demonstrado e comprovado observando-se que 
em janeiro de 1998 somente aproximadamente 
oitenta prescrições eram realizadas pelo 
computador e hoje este número já supera 
quatorze mil prescrições ao mês. 

 Com a implementação e implantação 
desse e de outros sistemas médico-hospitalares 
temos a certeza de estarmos em sintonia com 
nossos objetivos institucionais na busca 
permanente pela excelência na pesquisa, ensino 
e assistência à saúde de nosso principal cliente: 
“o paciente”.  
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