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contextualização
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo



contextualização........
complexo hospitalar com 5 unidades, 10 núcleos de saúde da família, 4 unidades básicas

ensino - pesquisa - assistência

1.300 leitos

400 consultórios

50 salas cirúrgicas

712 mil consultas/procedimentos/ano

35 mil internações/ano 

507 projetos de pesquisa em andamento

6.100 funcionários e 1.800 alunos

referência terciária para 4,3 milhões de pessoas

consome R$ 675 milhões/ano



alguns problemas

● logística diária de distribuição de 3.500 prontuários em papel saindo e retornando ao 

Serviço de Arquivo Médico (custo de mão de obra ano R$ 2,9 milhões);

● logística diária de conferência e ordenação de formulários (observação e evolução 

clínica …);

● greve paralisando o atendimento e  trazendo prejuízo social e financeiro (100 mil/dia);

● funcionários se afastando devido a problemas de lesão por esforço repetitivo;

● local nobre utilizado para armazenamento de papel;

● extravio de prontuários;

● falta de legibilidade (letra de médico) impactando a segurança do paciente;

● assinatura do profissional ilegível ou ausente;

● convivendo com dois processos (papel e eletrônico)



o caminho da solução (2013…..)

● análise de centenas de formulários em papel para identificação de componentes 

informacionais (tabelas, desenhos, upload de  imagens, figuras, heredogramas, 

campos estruturados…);

● construção de sistemas de informação;

● aquisição de infraestrutura de segurança e equipamentos e redes lógicas;

● implantação de 5.300 certificados digitais para equipe multiprofissional de saúde;

○ seleção do parceiro (Serasa)

○ agendamento integrando sistemas das duas empresas

○ validação presencial (externa e in loco)

● treinamento para uso do pep executado por médicos, enfermeiros e informatas 



a aderência ao Prontuário eletrônico do paciente (pep)



componentes mais utilizados

Formulário Quantidade %

Registro da assistência de enfermagem 2.953.152 36,91

Evolução clínica (médico) 1.771.937 22,15

Evolução clínica (outros profissionais) 1.122.595 14,03

Resumo de caso 367.458 4,59

Intercorrência 156.389 1,95

15.000 documentos assinados diariamente (1.500/hora)



o acesso às informações do Pep



o acesso às informações do Pep



evolução geral



mapeamento de lesões



inclusão de fotos



comparativo de exames antes



comparativo de exames depois



balanço hídrico antes e depois



monitorização de pacientes antes e depois



checando resultados de exames e diagnósticos



incorporando documentos gerados manualmente



assinando documentos (um a um ou em lote)

SGBD Oracle SGBD Oracle

Pastas

Dados Dados

PDF 
Assinado



consultando a validade de documentos



alguns benefícios………...

● fim da logística diária de distribuição de 3.500 prontuários entre unidades;

● fim da logística diária de conferência e ordenação de formulários (observação e 

evolução clínica …);

● greve não paralisa mais o processo assistencial;

● Serviço de Arquivo Médico transformado em Unidade Coronariana;

● fim do extravio de prontuários;

● prontuários legíveis aumentando a segurança do paciente e equipe de saúde;

● fim das assinaturas ilegíveis ou ausentes;

● fim dos estoques de formulários em papel (economia);



alguns benefícios………...

● rastreabilidade (quem, quando e o que foi visualizado no pep);

● possibilidade de bloqueio de prontuário;

● acesso temporário ao pep para pesquisadores externos;

● pep sendo disponibilizado para consultas do INSS e órgãos de controle;

● o pep pode estar em mais de um hospital ao mesmo tempo;

● enfermarias trabalhando sem papel;

● estatísticas (quantos pacientes por consultório, por médico, por especialidade, em qual 

horário a equipe começou o atendimento, existem sala ociosas);

● pep é bloqueado pelo não preenchimento de documentos essenciais;



alguns benefícios………...

● facilidade na consulta dos prontuários, mais de um usário consultando;

● possibilidade de implantação do home office para emissão de laudos, segunda opinião 

e auditoria em contas de faturamento;

● possibilitou o atendimento escalonado por horário



outros projetos……………...

● Certificados de conclusão de cursos on line

○ Permite gerar certificados, assinar e enviar por e-mail (lote)

○ em fevereiro de 2018 400 certificados da residência multiprofissional foram 

assinados digitalmente

● Digitalização do Prontuário em papel

○ 600.000 prontuários sendo digitalizados, indexados e assinados digitalmente

● Centro de Recursos Humanos e o Prontuário Funcional sem papel

○ 53 processos de negócio foram mapeados e serão automatizados por meio de 

um solução de modelagem de processos de negócio, a exemplo, a assinatura do 

contrato de trabalho 



Grato

Wilson Moraes Góes - wmgoes@hcrp.usp.br - Coordenador de TI
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - Ribeirão Preto - SP
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