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Dos projetos em Tecnolo-

gia de Informação, 75% 

falham. Um dos princi-

pais motivos é a falta de gestão do 

projeto e o sucesso da implantação 

de um sistema de informação de-

pende muito mais das pessoas do 

que da tecnologia(1). Em âmbito 

hospitalar, esta é uma realidade, 

uma vez que tal ambiente depen-

de da mudança do comportamento 

do usuário, no que diz respeito à 

incorporação de novos recursos, e 

da sua inclusão digital. 

Os profissionais de saúde, em sua 

formação, estão voltados à prática 

assistencial e não tanto para o uso 

de sistemas. Porém são esses mes-

mos profissionais que produzem, 

coletam, fornecem e analisam as 

informações dewsaúde(2). Diante 

disso, a fase de implantação de um 

sistema de informação em saúde é 

um fator crítico do projeto e deve 

ser planejada com metodologias 

sólidas aliadas à sensibilização, ao 

apoio e à compreensão do  proces-

so de trabalho destes usuários. 
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O planejamento da implantação de um projeto é baseado 

em uma série de processos que englobam a definição, a se-

quência e a estimativa de tempo das atividades que serão 

realizadas(3). Ou seja: deve-se começar o planejamento no 

início do projeto, e não apenas na fase de implantação pro-

priamente dita.  Desta forma é possível conhecer os cuida-

dos necessários para implantação, prevenir os erros e miti-

gar dificuldades advindas desta fase. 

Considerando que a implantação de um sistema de informação 

em saúde é um desafio também para a área de tecnologia de 

informação, pois se necessita entender a rotina de trabalho dos 

profissionais da área atendida pelo sistema, a Superintendência 

da Tecnologia de Informação do Hos-

pital Sírio-Libanês (HSL) apostou em 

formar uma equipe híbrida de implan-

tação e monitoramento composta tanto 

por profissionais de TI quanto de saúde, 

chamada Equipe Multidisciplinar de Im-

plantação e Monitoramento e formada 

por uma analista de negócios, dois enfer-

meiros e uma nutricionista, coordenados 

por uma enfermeira especialista em in-

formática em saúde. Todos os membros 

da equipe atuam na instituição há mais de seis anos. 

Foi construído um método para implantar e acompanhar os 

sistemas assistenciais de informação, baseado na metodo-

logia de gestão de projetos chamada PMBOK(4), já utiliza-

da pela equipe de TI da instituição. Por esta metodologia a 

equipe participa de todas as fases de gestão dos projetos de 

sistemas assistenciais. Ou seja: participa das fases de inicia-

ção, planejamento, execução, controle e encerramento, sem 

restringir-se apenas à implantação. 

Experiência
Na fase I (iniciação), a equipe multiprofissional é infor-

mada do novo projeto a ser implantado, recebendo os se-

guintes dados do projeto: nome, se é planejado ou não, 

porte, área solicitante, usuário e analista responsáveis e a 

versão do sistema que será contemplado. Os detalhes são 

fornecidos informados nas fases posteriores.

O planejamento (fase II) se dá com a leitura da documenta-

ção do projeto, incluindo os documentos de visão, escopo 

e casos de uso. É nesta fase que a equipe multidisciplinar 

conhece e entende o propósito e as implicações do projeto. 

Neste momento são identificados os setores envolvidos e os 

profissionais de saúde que terão qualquer tipo de interação 

direta ou indiretamente com o sistema.

A cada projeto se preenche, juntamente com o analista 

responsável, o que se chama na instituição de Plano de 

Treinamento/Implantação/Monitoramento. Posteriormen-

te, este plano é validado com o coordenador de sistema 

solicitante e o coordenador de implantação.

Depois da validação do plano de trei-

namento, elabora-se o cronograma 

de implantação com o uso de um mó-

dulo de gestão de projetos do siste-

ma de informação hospitalar (SIH). 

A partir deste momento a equipe 

multidisciplinar consegue definir 

o público-alvo e os setores envol-

vidos; a meta de treinamento (tempo 

de treinamento, número de pessoas a 

serem treinadas x número de pessoas 

responsáveis); o conteúdo do treinamento; os procedimentos 

e recursos didáticos utilizados; como o aprendizado dos usu-

ários será validado; e o mapeamento dos cuidados a serem 

tomados para que a implantação ocorra da melhor maneira.

Na execução (fase III) se concentra a construção do conteúdo 

dos recursos de ensino e instrumentos de avaliação de apren-

dizado e elaboração de evidência de treinamento (planilha de 

registro dos usuários a serem treinados). Para tanto, o analista 

de negócios responsável pelo projeto apresenta a nova fun-

cionalidade para a equipe multiprofissional, capacitando-a e 

resolvendo as possíveis dúvidas que podem surgir. 

No que tange a construção do conteúdo dos recursos de en-

sino, a equipe define sua estratégia de orientação ao usuário. 

Normalmente, é utilizado um guia chamado “Passo a passo”, 

o qual servirá de apoio ao usuário para consultas rápidas ao 

novo processo e que serve como um manual de bolso até o 
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usuário incorporá-lo à sua rotina. 

Além disso, manuais mais detalhados 

também são confeccionados, com 

posterior disponibilização na intranet 

do hospital. Estes manuais são atua-

lizados, conforme as melhorias são 

aplicadas aos sistemas.

A forma de avaliação do aprendizado 

também é definida nesta fase, como 

por exemplo, solicitar ao usuário que 

acabou de participar o treinamento 

para que reproduza o seu conteúdo. 

Na fase de execução ainda cabe o 

treinamento da equipe do suporte 

(help desk), a primeira a ser treinada, 

pois é também o apoio aos usuários 

com dificuldades no uso do sistema.

A implantação propriamente dita 

acontece da fase IV. A comuni-

cação é um dos principais fatores 

para garantir o sucesso da implan-

tação(5). O plano de comunicação 

deve ser diferenciado, conforme 

as características do sistema a ser 

implantado. Por exemplo, quando 

se trata de uma implantação que no-

toriamente modificará o processo de 

trabalho dos usuários, eles primei-

ramente devem ser sensibilizados 

e os objetivos principais devem ser 

reforçados por seus gestores.

Uma comunicação formal sempre 

deve ser feita, marcando o início de 

um treinamento, a qual deve conter 

as seguintes informações: públi-

co, carga horária do treinamento, 

responsáveis pelo treinamento e 

escalas de acompanhamento. Em 

seguida é planejada uma implanta-

ção-piloto em que somente alguns 

usuários são envolvidos e treina-

dos. Esta fase é muito importante, 

pois nela se consegue observar os 

pontos críticos, as facilidades e se 

há necessidade de se elaborar novas 

estratégias para a implantação total. 

Além disso, partindo da premissa 

de que o importante, neste momen-

to, é capacitar o usuário no uso do 

novo sistema e envolvê-lo no pro-

cesso, utiliza-se como estratégia 

a exemplificação dos benefícios 

advindos da informatização, como 

por exemplo a melhoria da pro-

dutividade, a maior qualidade na 

prestação da assistência e a maior 

competência e capacidade dos en-

volvidos. Não se adotam padrões 

ao tipo de abordagem, mas sim o 

reconhecimento das diferenças, 

pois cada usuário possui um co-

nhecimento e uma habilidade com 

a tecnologia. Assim, a equipe deve 

estar atenta e procurar ser sensível 

com os temores apresentados por 

alguns usuários e fazer sempre os 

esclarecimentos necessários.

Em geral, o treinamento ocorre in 

loco no ambiente de trabalho des-

tes profissionais. Em experiências 

anteriores, nas quais o treinamen-

to ocorria em uma sala de aula, o 

usuário não praticava/simulava 

as orientações do treinamento, 

levando-o ao esquecimento. No 

momento da implantação do novo 

módulo era necessário um novo treina-

mento, o que criava retrabalho para a 
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equipe de implantação. Além disso, sendo grande o número 

de profissionais assistenciais, o acúmulo de horas-extra para 

as atividades de treinamento poderiam gerar desperdícios ao 

hospital. Optou-se, portanto, por realizar o treinamento num 

momento próximo ao início da nova funcionalidade.

O treinamento é realizado individualmente ou em peque-

nos grupos, dependendo do conteúdo e do recurso de ensi-

no escolhido. Nele, orienta-se e demonstra-se a nova fun-

cionalidade implantada e então o usuário realiza o mesmo 

procedimento para ver se não há dúvidas. Monta-se no 

próprio setor uma estação de treinamento com um compu-

tador, visando assegurar a privacidade do paciente.

Após o início da implantação, e até mesmo depois da 

sua conclusão, acompanham-se os profissionais no uso 

do novo módulo ou sistema diariamente, com visitas rea-

lizadas nas áreas (fase V, monitoramento). Desta forma se 

consegue dar suporte ao usuário, auxiliar os que apresentam 

maior grau de dificuldade e interagir mostrando que a equipe é 

a referência de ajuda presencial no uso dos sistemas.

Nesta fase também é imprescindível estar atento às inconsistên-

cias do sistema, mesmo que não estejam ligadas ao treinamento 

em questão. Elas devem ser entendidas e registradas pela equi-

pe multiprofissional e levadas prontamente para o analista de 

negócios responsável para avaliação. Assim que se obtiver uma 

resposta a equipe é responsável por retornar para o usuário e 

também por reconhecer necessidades de mudanças.

A última etapa, de avaliação de melhores práticas (fase 

VI), elabora-se um relatório para saber se o cronograma foi 

cumprido (se não, quais os motivos), o número de recursos 

utilizados, o número de horas despendidas na fase II e IV, 

as sugestões dos usuários e as impressões da equipe. Além 

disso verifica-se se a meta estabelecida na fase II foi alcan-

çada. Estas ações são importantes para melhorar cada vez 

mais o processo de planejamento das implantações.

Considerações fi nais
Os esforços para implantação são deslocados para se ini-

ciar desde os primeiros momentos dos projetos, o que per-

mite à equipe planejar e executar também as atividades 

de implantação com maior precisão e menor margem de 

risco. Na experiência do Hospital Sírio-Libanês, a ela-

boração de um planejamento estruturado foi incentivada 

pela própria necessidade da equipe de se organizar diante 

da grande demanda de implantações da instituição. Além 

disso, o fato de a equipe ser híbrida enriquece a discussão, 

o planejamento e a elaboração do treinamento. 

Como ação futura, existe a perspectiva de possibilitar 

a manipulação do sistema em uma base de treinamento 

na qual o usuário poderá simular atividades reais e, ao 

final, ter seu aprendizado avaliado por uma ferramenta 

específica, tornando possível a inclusão digital de todos 

colaboradores do hospital.
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