
 
 

Proposta de Um Sistema de Prontuário Eletrônico  
na Rede Municipal de Saúde de Colatina 

 
Estamos em uma época na qual o avanço da tecnologia é evidente sobre os diversos 

setores da sociedade. Por isso, se faz comum a constante busca, por ferramentas que 

possibilitem realizar atividades antes executadas manualmente, com maior agilidade, 

eficiência e precisão, aumentando desta forma a produtividade [1].  Neste contexto, 

destaca-se o setor da saúde que teve sua dinâmica diária totalmente revolucionada com 

o uso de novas tecnologias. Tais revoluções foram tão significativas que originaram 

alguns conceitos como: Informática Médica, Sistemas de Informação em Saúde, 

Prontuário Eletrônico do Paciente e eHealth. Observa-se ainda, que o uso de 

instrumentos tecnológicos no setor de saúde possibilita maior qualidade na assistência 

ao paciente, bem como facilita a padronização dos procedimentos médicos, além de 

inter-relacionar as diversas áreas de uma organização de saúde [2] [3] [4] [5] [6].  

O propósito deste trabalho consiste em agilizar o acesso às informações dos pacientes 

da Rede Municipal de Saúde de Colatina, por meio da implantação de um sistema de 

prontuário eletrônico, estruturado especificamente para atender a cidade que possuiu 

aproximadamente 110 mil habitantes e uma rede de saúde municipal composta de 34 

unidades. Hoje, todo processo de preenchimento e armazenamento dos prontuários de 

papel são realizados de forma manual pelos profissionais da área da saúde. Devido à 

limitação dos prontuários de papel alguns problemas se tornam comuns como: 

ilegibilidade, ambigüidade, perda freqüente da informação, multiplicidade de pastas, 

dificuldade de pesquisa coletiva, falta de padronização e dificuldade de acesso. Além 

disso, outra limitação é o fato do prontuário em papel do paciente não poder ser 

acessado por vários agentes do sistema de saúde ao mesmo tempo [4] [7]. 

Com base nos problemas apresentados desenvolveu-se, por meio de tecnologias Web 

gratuitas, um protótipo de um sistema de prontuário eletrônico do paciente. Tal sistema 

foi criado com base nos documentos de certificação de sistemas de informática em 

saúde elaborados pelo Conselho Federal de Medina em parceria com a Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde.  



 
Por fim, submeteu-se o protótipo a uma análise realizada por alguns profissionais da 

área da saúde, que objetivaram apontar os pontos fortes e fracos do sistema, para que, 

desse modo, fosse possível realizar alterações que aproximassem o sistema da realidade 

vivida na área assistencial. Pela avaliação desses profissionais, percebeu-se que o 

sistema traz benefícios que vem resolver ou minimizar os problemas do uso do 

prontuário em papel. Como o sistema tinha um caráter de protótipo, os profissionais 

deram algumas sugestões de melhoria na parte de interface com o usuário a fim de 

facilitar a utilização do sistema. 
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