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Tecnologia em benefício do cuidado
Um dos principais benefícios trazidos pela informatização dos hospitais é a redução das 
falhas de profissionais da saúde

Informatização

A informática auxilia a aumentar a qualidade do cui-

dado às pessoas e no gerenciamento dos hospitais. 

Além disso, ao organizar e compartilhar as infor-

mações dos pacientes e da estrutura do hospital, o programa 

computacional, consequentemente, torna-se uma poderosa 

ferramenta para combater erros humanos.   

Trabalhar com a saúde de pessoas requer mais atenção e 

dedicação do que qualquer outro segmento. Entretanto, más 

condições de trabalho, salários insuficientes e carga horária 

elevada aumentam as chances de ocorrerem falhas. Além 

disso, estresse, cansaço, sono e até depressão são condições 

comuns atualmente ao ser humano e também ampliam a pos-

sibilidade de algum equívoco na prestação do serviço. 

No Hospital Vila Nova Cachoeirinha, a Secretaria de Saúde 

do estado de São Paulo implantou o sistema informatizado em 

2007, que foi gradativamente aperfeiçoado. Entre o final de 

2008 e o começo 2009, em relação à Enfermagem, o sistema 

foi revisado e começou a funcionar na íntegra, em razão da 

inclusão da Sistematização de Assistência de Enfermagem 

(SAE), utilizada para registrar procedimentos realizados 

pelos enfermeiros, como histórico, prescrição e exame físico, 

entre outros.

A diretora de Enfermagem, Sandra Araujo, e a diretora técnica de saúde, Maria da Penha Silva, na UTI informatizada do Hospital
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Segundo Sandra Araujo, diretora de Enfermagem do hos-

pital, o sistema informatizado reduz o tempo despendido 

para realizar quaisquer procedimentos, facilita o acesso 

às informações dos pacientes e aumenta a interação de in-

formações entre os profissionais de saúde, o que melhora 

o serviço prestado. Além disso, o programa armazena os 

dados de internações anteriores e o histórico de consultas. 

 “O sistema informatizado diminui as falhas humanas. 

Muitas vezes a letra manuscrita dos médicos não é fácil de 

decifrar, mas com a informatização não há esse problema. 

As informações dos pacientes, da farmácia, dos exames e 

de materiais são registradas no sistema, evitando proble-

mas com transporte de papéis, dificuldades de entendimen-

to, perda de documentos, entre outros acidentes”, afirma 

Sandra. 

O sistema do hospital é constituído possui as funções 

“Interna”, referente ao gerenciamento de leitos; “Labora-

to”, relativo a todos exames laboratoriais; “Prescrição”, 

que consiste em informações e ações voltadas ao paciente 

(exames, medicações etc.); e “Solicita”, relacionado com a 

solicitações de materiais. Segundo Sandra, apesar de ser de 

uso majoritário de médicos e enfermeiros, os setores “Pres-

crição” e “Solicita” também podem ser usados por auxilia-

res e técnicos de Enfermagem.

Quanto ao futuro, a diretora acredita em melhorias da 

área. “Será de grande utilidade quando pudermos ter os his-

tóricos dos procedimentos realizados em outros hospitais 

ou unidades. Seria uma integração de todos os hospitais 

e dependências públicas de saúde que melhoraria muito a 

qualidade do serviço de saúde. Outra evolução seria se o 

auxiliar ou o enfermeiro pudesse passar informações dire-

tamente para o sistema sem precisar anotá-las. Caso utili-

zasse um tablet, por exemplo. O custo seria muito alto, mas 

espero que não demore muito para conseguirmos implantar 

esses métodos, pois além de práticos, diminuiriam ainda 

mais os erros”, pontua Sandra.

Enfermeira monitorando as situação dos pacientes da UTI
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