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RESUMO 

 

Os prontuários do paciente constituem uma parte essencial para o presente e 

futuro dos cuidados médicos dispensados ao paciente. Como uma coleção 

escrita de informações sobre a saúde e tratamento do paciente, eles são 

utilizados essencialmente para os cuidados continuados. Adicionalmente, os 

prontuários do paciente são utilizados na gestão e planejamento de serviços e 

instalações de saúde, para a investigação médica e na geração de dados sobre 

cuidados e saúde. Este trabalho objetivou avaliar, por meio da aplicação de 

questionários, as vantagens e desvantagens constatadas pelos usuários do 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), no Hospital Universitário Clemente de 

Faria (HUCF), localizado na cidade de Montes Claros- MG. Assim, profissionais 

de saúde destacaram como principais vantagens do PEP a agilidade 

proporcionada ao trabalho, a redução nos erros de transcrição de 

medicamentos e insumos, além do fácil acesso às informações dos pacientes. 

Todavia, esse grupo de profissionais mostrou receio quanto ao sigilo e acesso 

às informações. O grupo dos servidores administrativos destacou como 

principais vantagens do PEP a interface com outras áreas administrativas do 

hospital, além de possibilitar uma padronização da rotina. Frente às afirmativas 

aplicadas aos dois grupos, estes concordaram que o PEP é mais eficiente que 

o prontuário em papel. Entretanto, os profissionais de saúde julgaram 

insuficiente o suporte prestado aos usuários do programa, ao passo que os 

servidores adminsitrativos responderam de maneira neutra a essa afirmativa. 

Em conclusão, pode-se observar que no HUCF-Montes Claros os pontos 

positivos do PEP superaram os negativos nos dois grupos participantes.  

 

Palavras-chave:  Prontuário Eletrônico, Prontuário do Paciente, Programa de 
Informatização Hospitalar, Hospital Universitário.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The patient's medical records are an essential part of the present and future of 

medical care to the patient. As a collection of written information about the 

health and treatment of the patient, they are used primarily for continued care. 

In addition, the patient's medical records are used in the management and 

planning of health services and facilities for medical research and the 

generation of data on care and health. This study evaluated through 

questionnaires, the advantages and disadvantages identified by PEP members 

in University Hospital Clemente de Faria, located in Montes Claros- MG. Thus, 

health professionals highlighted as key advantages of PEP agility provided at 

work, reduction in medicines and supplies transcription errors, and easy access 

to patient information. However, this group of professionals showed fear for the 

confidentiality and access to information. The group of administrative staff stood 

out as the main advantages of PEP to interface with other administrative areas 

of the hospital, as well as enable standardization of routine. Facing the 

affirmative applied to the two groups, this agreed that PEP is more efficient than 

the chart paper. However, health professionals deemed insufficient support 

provided to users of the program, while the administrative staff responded 

neutrally to this statement. In conclusion it can be observed that the positives 

PEP overcome the drawbacks in the two groups involved. 

 

Keywords: Electronic Medical Records, Patient Medical Records, Hospital 

Computerization Program, University Hospital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O compilado dos dados fornecidos pelo paciente e/ou responsáveis 

legais, dos procedimentos médicos adotados e dos resultados obtidos em 

qualquer tipo de exame, constitui o chamado prontuário do paciente (SILVA; 

TAVARES- NETO, 2007). Esse documento permite acompanhar a evolução da 

pessoa assistida e direcionar o melhor procedimento terapêutico ou de 

reabilitação, além de assinalar todas as medidas associadas, bem como a 

ampla variabilidade de cuidados preventivos adotados pelos profissionais de 

saúde (NOVAES, 1998).  

 O prontuário do paciente surgiu, de acordo com Marin et al. (2003), no 

século V a.C., com o incentivo de Hipócrates para  os médicos elaborarem 

registros escritos para avaliar a evolução da enfermidade e identificar suas 

possíveis causas. Desde então, este manteve-se até recentemente 

documentado em papel, porém, com as facilidades proporcionadas pelas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), os hospitais estão adotando 

cada vez mais esse documento em formato eletrônico, comumente 

denominado Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) (PINTO, 2007). 

No Brasil, o tema PEP surgiu no meio universitário na década de 1990. 

Todavia, nem mesmo a documentação em papel era claramente definida. 

Assim, somente em 2002 o Ministério da Saúde propôs um conjunto mínimo de 

informações sobre o paciente que deveriam constar em um prontuário médico 

(PATRÍCIO et al., 2011). Em nova etapa de definições, em 2007, o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) aprovou as normas técnicas para digitalização e 

uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários 

dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informações 

identificadas em saúde (PATRÍCIO et al., 2011).  

A Cartilha sobre Prontuário Eletrônico – certificação de registros de 

saúde (pág. 3, 2012) – ressalta que   

 

A estrutura de um prontuário, independentemente de ser 
eletrônico ou em papel, deve seguir as orientações e 
determinações da Resolução CFM n.º 1638/2002 que define 
prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de 
Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 
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 Apesar do pouco tempo do  emprego do PEP, no Brasil, até os dias 

atuais, foram realizados avanços no aperfeiçoamento das tecnologias e na 

agregação de novas funcionalidades. Entretanto, dificuldades de utilização e 

resistência do PEP pelos profissionais de saúde são relatadas (PATRÍCIO et 

al., 2011). 

 Assim, após o conhecimento prévio sobre o Prontuário Eletrônico do 

Paciente e os principais benefícios e empecilhos da sua implantação,  

questionários estruturados foram construídos  e aplicados aos profissisonais de 

saúde e administrativos do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF). 

Dessa forma, o presente trabalho tem a finalidade de avaliar a percepção dos 

profissionais de saúde e gestores do HUCF em relação à adoção e eficácia do 

Prontuário Eletrônico do Paciente nesta instituição, identificando possíveis 

medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade e eficiência dessa 

ferramenta. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos da implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente 

nas rotinas de trabalho dos profissionais que alimentam e/ou utilizam as 

informações nele registradas, bem como verificar a necessidade de 

implantação de ações para melhoria da qualidade do processo. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

- Desenvolver e aplicar questionário estruturado em uma amostra probabilística 

dos profissionais envolvidos com o PEP, seja no preenchimento ou utilização 

das informações nele contidas; 

- Analisar os benefícios e dificuldades da utilização do PEP  pelo corpo clínico 

do HUCF;  

- Verificar o impacto causado aos usuários envolvidos nos processos 

assistenciais e administrativos do HUCF em relação à utilização do prontuário 

eletrônico; 

- Compilar os resultados obtidos por meio de entrevistas e questionários 

aplicados aos profissionais de saúde e gestores de forma a gerar dados que 



13 
 

 

possam servir para melhor entendimento da realidade decorrente da 

implantação do Prontuário Eletrônico no HUCF; 

- Discorrer sobre as respostas obtidas e perfis levantados, a fim de confrontá-

los com estudos semelhantes desenvolvidos em outras localidades.  

 

 

1.3 Justificativa 

 

  O prontuário do paciente é uma rica fonte de informações sobre saúde, 

sendo uma ferramenta essencial para o atendimento ao paciente, onde os 

dados são armazenados com legibilidade, acurácia e exatidão,   além de ser 

um instrumento que fornece material para pesquisa. A disponibilidade de 

prontuários com registros corretos e completos implica em uma gestão 

hospitalar mais eficaz e maior eficiência na assistência prestada.  

A utilização de sistemas informatizados vem pouco a pouco ganhando 

espaço dentro dos hospitais e unidades de saúde de todo o país, onde o PEP 

surge como uma alternativa ao antigo formato em papel. Particularidades da 

implantação e controle dessa ferramenta têm sido descrita por algumas 

instituições (JATENE et al., 2012; ALVES, 2007), sendo destacadas as 

vantagens e considerações sobre sua implantação e controle. 

A direção do HUCF, procurando acompanhar a tendência atual de 

digitalização dos prontuários dos pacientes, bem como usufruir das vantagens 

que podem advir deste novo formato, realizou a aquisição de um sistema de 

gestão hospitalar que atendesse às necessidades da instituição. Com isso, 

este trabalho se propôs a avaliar a percepção dos profissionais de saúde e 

gestores em relação à adoção e eficácia do Prontuário Eletrônico do Paciente.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O prontuário do paciente 

 

 Os profissionais de saúde, tais como médicos, enfermeiros e técnicos 

em enfermagem, geram grande volume de informações do paciente durante o 

curso da sua atividade nas instalações de cuidados de saúde, como hospitais, 

clínicas, laboratórios e consultórios médicos. Esses dados devem ser 

armazenados em um único ficheiro, denominado anteriormente de “Prontuário 

Médico” e atualmente chamado de “Prontuário do Paciente”, devido às 

transformações na relação médico-paciente, com ênfase na defesa dos direitos 

dos pacientes (NOVAES, 2004).   

Pode-se conceituar o prontuário como o acervo documental do paciente, 

organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados médicos prestados, 

assim como todas as informações, exames, procedimentos e quaisquer 

documentos pertinentes a essa assistência (PRESTES Jr.; RANGEL, 2007). 

Dessa forma, neste documento espera-se encontrar o histórico, os achados 

clínicos, os resultados dos testes de diagnóstico, cuidados pré-operatórios, 

notas de operação, cuidados pós-operatórios, notas diárias de progresso e 

medicamentos administrados ao paciente.  

Os registros contidos no prontuário do paciente podem ser utilizados 

como documento pessoal ou impessoal. Sua definição como documento 

pessoal deve-se ao fato de conter informações confidenciais que não devem 

ser divulgadas sem o consentimento do paciente, exceto em algumas situações 

específicas.  

Destaca-se que a confidencialidade é um componente importante dos 

direitos do paciente, estando o hospital legalmente obrigado a manter essa 

confidencialidade nos registros médicos pessoais. Assim, o paciente pode 

reivindicar negligência contra o hospital ou contra o médico, em caso de quebra 

de confidencialidade (THOMAS, 2009).  

A utilização como documento impessoal refere-se somente aos 

registros. Assim ele perde a sua identidade como um documento pessoal, não 

sendo necessária permissão para acesso aos dados. Ou seja, existem certas 

situações em que é legal para as autoridades dar informações sobre o 

paciente, como nos seguintes casos: 1) durante o encaminhamento, 2) quando 
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exigido pelo tribunal ou pela polícia em uma requisição por escrito, 3) quando 

exigido pelas companhias de seguros, tal como previsto pela Lei de Seguro e 

4) quando necessário, para disposições específicas de casos de Acidentes de 

Trabalho, casos de defesa dos consumidores ou para as autoridades de 

imposto de renda (THOMAS, 2009). Outras situações, tais como doenças de 

notificação obrigatórias, deverão ser fornecidas ao Ministério da Saúde.   

O método tradicional de manter registros que ainda é seguido na maioria 

dos hospitais no Brasil é o método manual, envolvendo papéis e livros. A 

manutenção de registros manuais apresenta limitações graves, incluindo a 

necessidade de grandes áreas de armazenamento e dificuldades na 

recuperação de registros. No entanto, é juridicamente mais aceitável como 

prova documental, pois é difícil de adulterar os registros sem detecção.  

 

2.2 Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 

 

Datam da década de 60 as primeiras experiências com o uso de 

sistemas de informação em unidades de saúde. O propósito inicial era de 

favorecer a comunicação entre os setores de um hospital, evoluindo para o 

armazenamento de informações sobre os pacientes. Em 1972, o National 

Center for Health Services Research and Development e o National Center for 

Health Statistics dos Estados Unidos patrocinaram um congresso com o 

objetivo de estabelecer uma estrutura mínima para os registros médicos 

ambulatoriais, o que resultou nos primeiros Prontuários Eletrônicos do Paciente 

(COSTA, 2001).  

Assim, avaliando mais precisamente, tem-se que a utilização da 

informática nos hospitais é  realizada há algumas décadas, principalmente 

através de sistemas informatizados, para execução de atividades 

administrativas, como contabilidade e folha de pagamentos, e até mesmo em 

áreas e atividades específicas, como laboratório e agendamento de pacientes. 

Todavia, a informatização dos prontuários dos pacientes ocorreu mais 

lentamente que nas demais áreas (BARSUKlEWICZ, 1998). 

O PEP pode ser definido como o registro do paciente localizado em uma 

rede compartilhada de computadores e que pode ser alimentado e consultado 

eletronicamente em um banco de dados através de uma interface gráfica de 

usuário (TSAI; BOND, 2007).  
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Entre as vantagens do PEP estão o aumento da comunicação entre os 

usuários, a redução dos arquivos físicos gerados, a redução dos erros médicos 

e dos custos de manutenção dos arquivos. Além disso, registros eletrônicos 

permitem acesso "just in time" e resultam em pesquisas de dados mais ágeis e 

eficientes (THOMAS, 2009). Em termos de pesquisa e produção científica, o 

PEP será veículo de grande avanço nessa área, permitindo a busca 

sistematizada de doenças, a identificação de fatores de risco, a avaliação da 

efetividade de tratamentos, além de propiciar de forma ágil a identificação de 

ocorrências de epidemias. 

Por outro lado, o PEP possui como desvantagens: a imposição de 

grandes investimentos de hardware, softwares e treinamento; a necessidade 

de aceitação e comprometimento dos profissionais da saúde com o uso de 

sistemas informatizados (COSTA, 2003; ÉVORA, 1995); a demora em se obter 

reais resultados da implantação do PEP; a possibilidade de falhas no sistema, 

resultando em sistema inoperante (COSTA, 2003), além da fragilidade de 

acesso e uso indevidos, o que pode resultar em fraude (THOMAS, 2009; 

COSTA, 2003). 

A fim de se minimizar os possíveis inconvenientes decorrentes da 

informatização do prontuário do paciente, as normas técnicas para o uso de 

sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários médicos 

são bastante complexas e exigem que o sistema tenha, entre outras 

ferramentas (BEZERRA, 2009):  

• Integridade da Informação e qualidade do Serviço – Métodos 

fortes de autenticação, de controle do acesso conforme a norma ISO/IEC 

15408, para segurança dos processos de sistema.  

• Cópia de Segurança – Deverá ser feita a cada 24 horas. O 

procedimento de backup deve seguir as recomendações da norma ISO/IEC 

17799.  

• Privacidade e Confidencialidade – Garantia do sigilo profissional, 

com acesso restrito e limitado a cada perfil de usuário, de acordo com a sua 

função no processo assistencial, com uso de senhas de, no mínimo, 5 

caracteres, compostos por letras e números. 

• Autenticação – O sistema de informação deverá ser capaz de 

identificar cada usuário através de algum método de autenticação. É 

obrigatória a utilização de senhas com, no mínimo, 5 caracteres, compostos 
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por letras e números e trocas periódicas no período máximo de 60 

(sessenta) dias.  

• Auditoria – O sistema de informações deverá possuir registro (log) 

de eventos. 

Quanto à avaliação dos fatores de sucesso na implantação de um PEP, 

Massad et al. (2003) destacam: cooperação, disponibilização de programas de 

tratamento (protocolos, guias de conduta, alertas, avisos), educação da equipe 

e a implantação de normas e padrões tecnológicos em relação aos dados. Ao 

passo que Jatene et al. (2012) avalia um caso de implantação de PEP e 

complementa que os aspectos cultura de TI, equipes multifuncionais, 

competências técnicas e humanas, fornecedores de equipamentos e recursos 

financeiros foram primordiais para o sucesso do projeto. 

Com isso, ao se constatar que, mais que uma tendência, o PEP é uma 

realidade, vários estudos ao redor do mundo tem demonstrado o impacto 

positivo que a implantação de sistemas informatizados para armazenamento de 

prontuários dos pacientes pode trazer, tanto para o Sistema de Saúde quanto 

para os profissionais da área, para os pacientes, gestores e para toda a equipe 

envolvida na Atenção à Saúde. 

A implantação com sucesso do PEP, em toda e qualquer instituição 

voltada à saúde, envolve questões de aspectos materiais e imateriais, uma vez 

que se mostra necessária a aquisição de um software de qualidade, voltado à 

realidade institucional e devidamente validado pelos profissionais e 

departamentos competentes; de equipamentos em todos os setores da 

instituição; de espaço virtual para alocação e preservação dos dados; da 

aceitação, por parte daqueles que o utilizam e, também, da expressiva 

mudança da cultura organizacional que tal proposta acarreta (LUNARDELLI et 

al., 2015). 

Entretanto, no país, a adesão à informatização ainda está em estágio 

inicial. Para termos uma dimensão da atual abrangência do PEP e da 

complexidade de sua implementação, no Brasil, o estudo "Prontuário Eletrônico 

do Paciente e os benefícios para o avanço da saúde", realizado pelo Instituto 

de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), aponta que entre 5% e 9% dos 

hospitais adotam o PEP desde 2010, mas o utilizam de forma isolada, sem 

comunicação entre os diversos elos da cadeia de saúde. De acordo com 

estudo, até 2012, apenas 1% dos hospitais brasileiros possuíam um sistema 

http://www.iess.org.br/?p=publicacoes&id=722&id_tipo=3
http://www.iess.org.br/?p=publicacoes&id=722&id_tipo=3
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que integrasse plenamente todas as informações produzidas por seus diversos 

setores (ambulatorial, emergência, financeiro etc.). O estudo do IESS revela, 

ainda, que, entre os estabelecimentos públicos de saúde, 42% ainda mantêm 

todos os registros em papel. No setor privado, os registros são feitos 

exclusivamente em papel por 23% dos estabelecimentos (Instituto de Estudos 

de Saúde Suplementar, 2015). 

 

2.3  Software – SOUL MV 

 

O mercado brasileiro de softwares conta atualmente com um ramo 

voltado para a área da saúde, em que é possível encontrar diversos programas 

denominados de Sistema de Informação Hospitalar Integrado ou de Sistemas 

Integrados de Gestão Hospitalar. Esses programas possibilitam o intercâmbio 

das informações oriundas de todos os setores de uma unidade hospitalar, além 

de permitirem a interface com sistemas de especialidades e exames, que são 

centrados no prontuário do paciente (MOTA, 2005). 

Dentre as várias possibilidades disponíveis atualmente no mercado, o 

HUCF de Montes Claros optou pelo programa SOUL MV Hospitalar. Esse 

programa reúne um conjunto de soluções que facilitam o fluxo de dados entre 

os setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema permite 

gerenciar informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e 

estratégicas, proporcionando uma gestão mais eficiente e melhor atendimento 

para os pacientes. 

 

FIGURA 1: Prontuário Eletrônico do Paciente do SOUL MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MV Informática Nordeste, 2015. 

http://convergecom.com.br/tiinside/services/01/04/2015/prontuario-eletronico-do-paciente-ainda-e-ineficiente-mostra-estudo-do-iess/
http://convergecom.com.br/tiinside/services/01/04/2015/prontuario-eletronico-do-paciente-ainda-e-ineficiente-mostra-estudo-do-iess/
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No programa SOUL MV, o prontuário eletrônico organiza em um único 

local, dados clínicos e assistenciais de todos os atendimentos dos pacientes, 

reduzindo o armazenamento das informações e contribuindo para segurança 

do paciente e assim facilitando o trabalho dos médicos, enfermeiros e demais 

profissionais de saúde. Além disso, o sistema possibilita a análise estatística 

dos dados clínicos e  garante a legibilidade total das informações. 

O Instituto norte-americano de pesquisa e insights, KLAS, reconheceu o 

prontuário eletrônico do SOUL MV, como maior market share da America 

Latina conquistando o prêmio em 2015/2016.  

Uma das características do sistema é o cadastro que é feito quando o 

paciente chega ao hospital. O usuário da recepção pode realizar buscas para 

verificar se o paciente já está cadastrado no sistema para que não ocorra 

duplicidade de cadastro. Com isso aumenta a segurança do paciente e reduz o 

tempo de atendimento, através da triagem e classificação do risco. 

 

FIGURA 2: Prontuário Eletrônico do Paciente (Cadastro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hospitais universitários brasileiros 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MV Informática Nordeste, 2015. 

 

  Todas as novidades do sistema estarão caminhando para o conceito 

“Sáude sem Papel”.  Entre os destaques, será  o uso dos tablets e 
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smartphones, onde o médico poderá acessar informações como lista de 

pacientes, resumo clínico, prescrição, evolução e anamnese, indicadores do 

Business Intelligence e alertas, além da gestão de fluxo. Enquanto os gestores 

podem monitorar todo o desempenho de sua gestão, estando em qualquer 

lugar do hospital. 

 

FIGURA 3: Prontuário Eletrônico do Paciente (Anamnese/Admissão) 

 

 

Fonte: MV Informática Nordeste, 2015. 

 

Mais uma vantagem móvel do SOUL MV que será demonstrada é a 

facilidade para dispensação de fármacos e conferência de medicação. 

Benefícios são trazidos tanto para os médicos, pela agilidade e praticidade no 

atendimento, quanto para os pacientes, que em um projeto de longo prazo 

podem acompanhar a evolução da sua situação de saúde.  

O sistema disponibiliza também inúmeros recursos para gerenciar os 

procedimentos de apoio e diagnóstico por imagem, desde o agendamento e 

realização do exame, até o laudo e entrega do resultado, garantindo maior 

eficiência  e agilidade no atendimento aos pacientes. 



21 
 

 

FIGURA 4: Prontuário Eletrônico do Paciente (Prescrição e Evolução) 

 

 

 

Fonte: MV Informática Nordeste, 2015. 

 

A gestão do faturamento envolve as atividades de convênios, 

repasse, estoque, internação, pagamentos, emergência e ambulatório. Integrar 

essas atividades não está sendo fácil. Os gestores estão ampliando o uso do 

sistema para que no futuro o hospital tenha um programa atuante, que abranja 

todas as áreas na sua totalidade. 
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FIGURA 5: Prontuário Eletrônico do Paciente (Faturamento) 

 

 

Fonte: MV Informática Nordeste, 2015. 

 

 

2.4 Hospitais Universitários brasileiros 

 

 No Brasil, datam de 1808 as primeiras experiências de integração 

ensino-assistência, conduzidas por D. João VI, com a criação da Escola de 

Cirurgiões que, posteriormente, tornou-se Faculdade de Medicina da Bahia 

(CLEMENTE, 1998). Todavia, a caracterização dos hospitais de ensino 

brasileiros deu-se somente em 1991, a partir da criação do Fator de Incentivo 

ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária (FIDEPS). Assim, 

foram definidos como hospitais de ensino aqueles reconhecidos pelo Ministério 

da Educação (MEC), com funcionamento regular há pelo menos cinco anos e 

caracterizado como centro de referência nacional no Sistema Integrado de 

Procedimentos de Alta Complexidade (BRASIL, 1991). 

 Segundo Médici (2001), a concepção “tradicional” define um hospital 

universitário como uma instituição caracterizada por:  

(a) um prolongamento de um estabelecimento de ensino em 
saúde (de uma faculdade de medicina, por exemplo); (b) prover 
treinamento universitário na área de saúde; (c) ser reconhecido 
oficialmente como hospital de ensino, estando submetido à 
supervisão das autoridades competentes; (d) propiciar 
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atendimento médico de maior complexidade (nível terciário) a 
uma parcela da população. 
 

 Esse amplo e complexo entendimento sobre o HU reflete o processo de 

avaliação pelos quais essas instituições no país vêm sendo submetidas desde 

2004, que foi formalizado em 2007, por meio do processo de contratualização 

(BRASIL, 2007). Para o Ministério da Saúde, tal processo viabiliza o 

estabelecimento de metas, quantitativas e qualitativas, referentes às atividades 

de ensino, pesquisa e assistência (BRASIL, 2010). 

  Especificamente quanto à utilização de prontuário eletrônico neste tipo 

de instituição hospitalar, frisamos ser gradual a maior utilização de tecnologias 

disponíveis no mercado para a facilitação dos processos assistenciais. Para 

verificação desta afirmativa, fizemos o levantamento e averiguamos que, em 

2016, entre os 57 (cinquenta e sete) hospitais universitários registrados no 

CAPES, apenas 21 (vinte e um) deles, correspondendo a 36,8% do total, 

utilizam o prontuário eletrônico, sendo a sua grande maioria sediada na região 

sul do país. 

Nesse contexto apresentamos o Hospital Universitário Clemente de 

Faria, palco da presente pesquisa, como um dos hospitais universitários 

brasileiros que utilizam o prontuário eletrônico nos seus procedimentos. 

 

2.4.1 Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF 

 

 O hospital Universitário Clemente de Faria, um Hospital de Ensino 

certificado por meio da Portaria Interministerial MEC/MS n.º 450, de 

24/03/2005, caracteriza-se como hospital público estadual, com 100% da sua 

capacidade instalada dedicada ao Sistema Único de Saúde (SUS), classificado 

como Hospital Geral de Urgência Nível II, conforme Resolução SES n.º 2.608, 

de 7/12/2010.  

 Quanto à estrutura, o HUCF dispõe de 171 leitos hospitalares e 10 leitos 

de internação domiciliária. Em adição à rotina hospitalar, é cenário de prática 

de ensino de graduação e técnico para os diversos cursos oferecidos na área 

da saúde; sendo ainda locus para o desenvolvimento dos cursos de mestrados 

e doutorados próprios e interinstitucionais na área da saúde, além de contar 

com programas de residências nas áreas básicas e especializadas.  
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Além disso, o HUCF se destaca como referência no atendimento de 

pacientes vítimas de acidentes causados por animais peçonhentos, raiva 

humana, gravidez de alto risco, doenças de alto risco, doenças sexualmente 

transmissíveis, das quais destacamos DST/AIDS, sendo a única instituição de 

todo o Norte de Minas responsável pelo tratamento ambulatorial e hospitalar 

dos pacientes portadores de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 

 Nesse contexto, são oferecidos, em média, 40 mil procedimentos 

médico-hospitalares por mês, dentre eles, atendimento de urgência e 

emergência, consultas médicas especializadas e internações, além de cerca de 

1830 exames (mês) de apoio e diagnóstico, 180 partos (mês), 260 transfusões, 

além de uma média mensal de 352 cirurgias à população de 86 municípios, 

que compõe a região Macronorte, tendo o HUCF como único hospital público 

estadual da Rede de Resposta Hospitalar dessa Área. Possui, ainda, sob a sua 

égide, o Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves (CAETAN) 

com 48 consultórios para 28 áreas multiprofissionais, entre elas, referência em 

gravidez de alto risco, consulta pós-parto, doenças como HIV/AIDS, hepatites e 

leishmaniose; além de diversos exames de apoio ao diagnóstico nas áreas de 

neurologia e otorrinolaringologia, com uma média de 3 mil consultas por mês, 

totalizando cerca de 36 mil por ano.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento geral da  pesquisa 

 

Os colaboradores do HUCF envolvidos  no preenchimento e/ou usuários 

das informações contidas no PEP foram entrevistados e submetidos a 

questionários estruturados com o intuito de avaliar o impacto causado em suas 

respectivas rotinas de trabalho. 

O presente projeto de pesquisa caracteriza-se como um estudo 

transversal, exploratório, descritivo e de abordagem quantitativa. 

 

3.2  Local da pesquisa 

 

O cenário para o desenvolvimento deste estudo foi o HUCF que, no 

momento de realização deste trabalho, contava com uma equipe de 1.300 

funcionários e colaboradores. 

Ele está localizado no município de Montes Claros, Minas Gerais, que é 

considerado polo de crescimento da região Norte do Estado de Minas Gerais. 

Trata-se de um grande centro urbano, com 361.915 habitantes, no ano de 

2015, segundo estimativa do IBGE. 

 

3.3 População e Amostra do Estudo 

 

A população desta pesquisa consiste em médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e gestores (diretores, gerentes e coordenadores) diretamente 

envolvidos no preenchimento e/ou utilização das informações contidas no PEP. 

O número de colaboradores, em atuação no HUCF, em 2015, por grupo 

de função, está apresentado na tabela 1. 

Para este estudo, foi calculado um tamanho de amostra mínimo de 213 

funcionários, adotando para o cálculo um erro amostral tolerável de 6%. Para 

seleção dos funcionários na composição da amostra, foi eleito o método de 

amostragem aleatória estratificada, proporcional ao número de colaboradores 

por grupo de função, garantindo, dessa maneira, a representatividade de 

ambos os grupos na pesquisa.  
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O grupo formado pelos médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e outros foi denominado de 

profissionais de saúde, ao passo que os servidores administrativos  

compuseram o outro grupo. 

Com o objetivo de viabilizar comparações, por meio de testes 

estatísticos das respostas dos distintos grupos de função, o tamanho de 

amostra do grupo de servidores administrativos foi acrescido. A tabela 1 

apresenta o número de colaboradores efetivamente entrevistados, segundo a 

função desempenhada por eles no hospital. 

 

Tabela 1 – Equipe do HUCF (que utiliza o Sistema MV) e amostra utilizada para aplicação 

do questionário desse trabalho. 

Função 
Funcionários Amostra 

Nº %1 Nº %2 

Profissionais de saúde 730 80,2% 176 24,1 

Servidores administrativos 180 19,78% 41 22,7 

TOTAL 910 100% 217 23,8 
1Percentual relativo ao total de funcionários. 2Percentual relativo ao total de funcionários do 

grupo de função. 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 O Projeto de Pesquisa deste estudo foi submetido ao  Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes e, após 

a aprovação deste e da autorização do Hospital Universitário Clemente de 

Faria  (Apêndice A), foi iniciada a coleta de dados.  

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário que  

recolheu informações a respeito da implantação do Prontuário Eletrônico no 

hospital. 

Como instrumento de coleta, foi utilizado um roteiro estruturado 

contendo 21 perguntas para as entrevistas da equipe de Saúde (Apêndice B) e 

outro com 11 perguntas para as entrevistas com a equipe administrativa 

(Apêndice C). 
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Cada participante foi instruído a  assinalar o seu nível de concordância a 

respeito dos itens do questionário, utilizando uma escala do tipo Likert de cinco 

pontos: 1 – discordo totalmente, 2 – discordo pouco, 3 – nem concordo nem 

discordo, 4 – concordo pouco e 5 – concordo totalmente. Esse tipo de escala 

foi adotado uma vez que é descrita como de fácil preeenchimento e  mais veloz 

no uso que a escala com mais pontos, ao passo de ser mais precisa do que 

escalas com menos pontos (VIEIRA, DALMORO, 2008). 

 

3.5 Análises estatísticas 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do programa 

estatístico (Minitab 17 Statistical Software), que é uma ferramenta adequada 

para a manipulação e análise de bancos de dados de dimensões variadas. Seu 

ambiente de inferface simples permite que o usuário construa diversos tipos de 

gráficos e execute testes estatísticos, assim como modelagens mais 

elaboradas e complexas, utilizando-se de menus e janelas de diálogo.  

O teste Qui-Quadrado é um teste estatístico utilizado em análise de 

dados em que o interesse é observar frequências em tabelas de contingência e 

verificar se existe associação entre os grupos definidos pelas variáveis. A 

hipótese nula a ser testada é a de que não existe associação entre a situação 

na pesquisa e as demais variáveis envolvidas na pesquisa. A estatística do 

teste é a seguinte: 

 

em que, 

k = número de categorias da tabela 

oi = frequência observada na categoria i 

ei = frequência esperada na categoria i 

 

O teste Qui-Quadrado possui alguns pressupostos, dentre eles:  

• Quando o número de categorias é igual a 2 as frequências esperadas 

devem ser superiores a 5;  

http://www.minitab.com/pt-br/products/minitab/
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• Quando o número de categorias é maior que 2, o teste Qui-Quadrado 

não deve ter mais de 20% das frequências esperadas abaixo de 5 e 

nenhuma frequência esperada igual a zero;  

Quando os pressupostos do teste Qui-quadrado não forem observados é 

mais apropriado utilizar o Teste Exato de Fisher. Este teste entretanto é 

aplicável apenas a tabelas de dimensão 2x2, sendo necessária a 

decomposição das tabelas na existência de mais categorias. 

Para verificar a concordância entre as respostas dos dois grupos de 

funcionários participantes foi utilizado o teste Qui-quadrado. Este é o teste 

adequado para comparar distribuições de frequências de variáveis categóricas 

entre grupos independentes. Diferenças significativas entre os grupos 

comparados indicaria discordância de opinião entre esses grupos de 

funcionários, enquanto resultados não significativos indicam a concordância de 

opinião nas questões propostas em ambos os grupos de funcionários. O Teste 

Exato de Fisher foi utilizado para comparar todas categorias de respostas 

(decomposição da tabela de contingência em tabelas 2x2) quando as 

suposições do teste Qui-quadrado não foram válidas. 

 

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo  Comitê de Ética em 

Pesquisa, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e obedeceu 

a todos os critérios exigidos. Todos os indivíduos foram previamente 

informados sobre o delineamento e objetivos do projeto de pesquisa e somente 

tiveram sua participação voluntária garantida no presente projeto após 

assinarem o documento expressando consentimento livre e esclarecido para a 

sua efetiva participação (Apêndices A, B e C). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os questionários foram aplicados aos profissionais de saúde e a 

servidores administrativos do HUCF de Montes Claros- MG, e os resultados 

obtidos pela aplicação destes encontram-se compilados e apresentados a 

seguir. 

 

 

4.1 Respostas dos profissionais de saúde do HUCF de Montes Claros-

MG 

 

As respostas obtidas pela aplicação do questionário a 176 profissionais 

de saúde, para melhor análise e compreensão, foram agrupadas em quatro (4) 

grandes grupos, de acordo com o tipo de informação oferecida, sendo eles: 

Informações do paciente, Gestão da Informação, PEP X Papel e Facilidades de 

Utilização.  

Os dados relativos (em %) ao acesso às Informações do paciente 

(afirmativas 2, 6 e 9) estão apresentados na tabela 2 e gráfico 1. 

 

Tabela 2: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo quanto às Informações do Paciente (afirmativas 2, 6 e 9).  

Afirmativa 
                                                Resposta 

1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

2- O PEP permite acesso rápido às 
informações relevantes a respeito do 
paciente. 

9,7 15,9 4,5 36,9 33 

6- O PEP preserva o sigilo das informações 
do paciente. 

11,4 11,9 27,3 27,3 22,2 

9- O uso do PEP ajuda a monitorar o 
absenteísmo do paciente, o tempo das 
consultas e as solicitações de exames. 

8,5 6,3 18,2 36,9 30,1 

 

Onde: 1-= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 
4= Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  

 

Quanto à afirmativa 2, a maioria (69,9%) dos profissionais de saúde 

concorda pouco ou totalmente com ela, indicando que o PEP permite acesso 

rápido às informações dos pacientes. Da mesma forma, esses profissionais 
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indicaram a eficiência do PEP para monitorar (afirmativa 9) o absenteísmo do 

paciente, tempo de consulta e solicitações de exame, uma vez que 67% das 

respostas concordaram pouco ou totalmente com a afirmação.  

 

Gráfico 1: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo quanto às Informações do Paciente (afirmativas 2, 6 e 9).   

 

 
 

Em relação ao sigilo das informações do paciente (afirmativa 6), 49,5% 

dos entrevistados acreditam que o prontuário em formato eletrônico preserva o 

sigilo dos pacientes (respostas 4 e 5). Apesar desse índice ser relativamente 

alto, uma parcela relevante – 23,3% desses profissionais – discorda (pouco ou 

totalmente) dessa afirmativa. Além disso, 27,3% de profissionais não 

concordaram nem discordaram, levando-nos a reforçar a ideia de incertezas 

quanto a fragilidades e possibilidades de fraudes em sistemas eletrônicos. 

Além de apontarem uma melhora na gestão de dados, medicamentos e 

materiais, 70% dos profissionais concordaram total ou completamente que o 

PEP ajuda a monitorar dados de absenteísmo, tempo de consulta e solicitação 

de exames do paciente, conforme constatado pelas respostas à afirmativa 9.  
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Quando analisamos as respostas dos participantes, os resultados nos 

indicam que os profissionais de saúde concordam que o PEP permite 

armazenamento adequado dos dados pessoais e clínicos dos paciente. Apesar 

das respostas para a afirmativa 6 apresentarem uma predominância a 

resultado menor, que se encontra impactado pela frequência das respostas que 

não concordam nem discordam da afirmação.  

De modo geral, esses resultados corroboram a literatura, uma vez que 

são destacados como benefícios do PEP o aumento na qualidade no 

preenchimento dos prontuários (PATRICIO, 2011) e disponibilidade dos dados 

de atendimentos prévios e histórico do paciente (PERONDI et al., 2008). Da 

mesma foma, reafirmando uma das maiores desvantagens citadas por outros 

autores (NOVAES, BELIAN, 2004; THOMAS, 2009; COSTA, 2003), os 

profissionais de saúde participantes desse estudo demonstraram insegurança 

quanto ao sigilo das informações do paciente. Assim, mostra-se importante 

estabelecer rastreabilidade de acessos e limitação de acordo com o nível 

funcional do perfil. 

As respostas dos profissionais quanto à Gestão da Informação 

(afirmativas 4, 5, 7, 8, 10 e 14) estão apresentadas na tabela 3 e gráfico 2. 

 

Tabela 3: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo quanto à Gestão da Informação (afirmativas 4, 5, 7, 8, 10 e 14). 

Afirmativa                                   Resposta 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

4- O PEP evita erros na transcrição de nomes 
de medicamentos e materiais. 

10,8 18,2 4,5 25,6 40,9 

5- O PEP integra informações, promovendo o 
andamento ágil da assistência. 

8,5 16,5 10,8 26,1 38,1 

7- O uso do PEP facilita o acesso a 
informações para pesquisas do Hospital 
Universitário. 

2,3 9,1 14,8 21,6 52,3 

8- No PEP as ordens das informações estão 
de acordo com a sua necessidade. 

10,2 24,4 20,5 30,1 14,8 

10- O Hospital oferece suporte técnico para 
atender às necessidades dos usuários. 

33,5 26,7 10,8 25,6 3,4 

14- Os campos do PEP atendem às suas 
necessidades. 

9,7 30,1 12,5 36,9 10,8 

 

Onde: 1-= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 4= 
Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  
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Conforme apresentado no gráfico 2, em avaliação à afirmativa 4, acerca 

dos erros de transcrição de nomes de medicamentos e materiais, 66,5% dos 

profissionais de saúde concordaram pouco ou completamente com ela, 

indicando que o PEP diminui erros na transcrição de medicamentos e materiais 

prescritos aos pacientes. Índice semelhante – 64,2% dos participantes 

concordaram pouco ou totalmente – foi obtido pela análise dos profissionais à 

afimartiva 5, cujo conteúdo trata da integração das informações do PEP e 

consequente agilidade da assistência prestada. Um número ainda maior de 

participantes concordou com a afirmativa 7: “ O uso do PEP facilita o acesso a 

informações para pesquisas do Hospital Universitário”, apenas 11,4% dos 

profissionais de saúde discordaram desta de alguma forma, pouco ou 

totalmente.  

Gráfico 2: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo quanto à Gestão da Informação (afirmativas 4, 5, 7, 8, 10 e 14). 

 

 
 

 

No entanto, quanto à ordem das informações no PEP, 34,6% foi o índice 

de insatisfação obtido e expresso através de respostas que discordavam pouco 

ou totalmente da afirmativa 8. Essa insatisfação com as informações inseridas 
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no PEP é reforçada nas respostas da pergunta 14, em que 39,8% discordaram 

total ou completamente da afirmação “Os campos do PEP atendem às suas 

necessidades.” Além disso, observa-se insatisfação dos profissionais de saúde 

quanto ao suporte técnico prestado aos usuários, uma vez que 60,22% destes 

discordaram de alguma forma da afirmativa 10.  

Conforme resultados apresentados no gráfico 2, pode-se constatar que a 

percepção dos profissionais de saúde do HUCF corrobora conclusão obtida em 

trabalho conduzido por Thomas (2009) e que aponta a redução de erros 

médicos e o acesso “just in time” entre as  vantagens de sistemas 

informatizados de saúde. Todavia, uma insatisfação pode ser constatada entre 

os entrevistados em relação às informações coletadas e à ordem com que elas 

são inseridas no sistema (afirmativas 8 e 14). Esse fato concorda com relatos 

de Monteiro (2003) e Alves (2007) que destacam que a maioria dos sistemas 

hoje desenvolvidos não surgiram como apoio ou racionalização do trabalho já 

existente, mas sim como processo totalmente novo. Dessa forma, uma 

possibilidade de melhoria seria a colaboração dos profissionais diretamente 

envolvidos e já cientes das necessidades da instituição nas atualizações do 

sistema, de forma a gerar melhoria contínua.  

As respostas dos profissionais quanto à comparação entre PEP e o 

prontuário em Papel (afirmativas 3, 12, 16 e 18) estão apresentadas na tabela 

4 e gráfico 3. 

Tabela 4: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo referentes à comparação do PEP frente ao Prontuário em Papel (afirmativas 3, 

12, 16 e 18). 

Afirmativa                                   Resposta 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

3- O PEP é melhor que o prontuário em papel. 6,8 6,3 10,2 23,3 53,4 

12 – O preenchimento do PEP é mais rápido que 
o do prontuário em papel. 

17 3,4 4,5 26,7 48,3 

16 – A busca por informações (como resultados 
de exames e histórico do paciente) no PEP é 
mais fácil do que no prontuário em papel. 

2,3 6,8 15,9 27,8 47,2 

18 – Erros são mais comuns no PEP do que no 
prontuário em papel. 

27,3 21,6 26,7 13,6 10,8 

 

Onde: 1= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 4= 
Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  
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 Com a afirmativa 3 objetivou-se avaliar a percepção dos utilizadores 

sobre qual o melhor formulário, PEP ou prontuário em papel. Pode-se 

identificar que 53,4% dos entrevistados concordaram totalmente que o formato 

eletrônico é melhor do que modelo em papel. Quando se analisa as respostas 

4 e 5 (conconda parcial ou totalmente), observa-se que 76,7% concordam com 

a afirmativa, ou seja, a maioria dos entrevistados aprova a utilização do 

documento eletrônico. A afirmativa 12 teve como intuito avaliar a agilidade que 

os dados passaram a ser inseridos, e 48,3% dos participantes indicaram que o 

PEP é mais rápido. Índice semelhante foi obtido em resposta à afirmativa 16, 

que teve como intuito avaliar a busca de informações (histórico e exames), uma 

vez que 47,2% concordaram completamente com o benefício do PEP. A 

afirmativa 18 buscou levantar a impressão dos entrevistados sobre os erros 

constatados nas duas alternativas, PEP e prontuário em papel. O resultado 

permitiu constatar que poucos utilizadores (10,8%) concordam que os erros 

são mais comuns no PEP; todavia, uma grande parcela (26,7%) não concordou 

nem discordou da afirmativa. 

Gráfico 3: Respostas dos profissionais de saúde  do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo referentes à comparação do PEP frente ao Prontuário em Papel (afirmativas 3, 

12, 16 e 18). 
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Com isso, as vantagens do PEP podem ser reforçadas pela observação 

da distribuição das respostas dos funcionários participantes (gráfico 3)  que nos 

permite concluir que o PEP sobressai sobre o prontuário em papel, uma vez 

que as respostas às afirmativas desse grupo são predominantemente 

concordantes.  

Ainda nesse sentido, a última pergunta desse grupo obteve maioria das 

respostas discordantes da afirmação de que o PEP prorporciona mais erros 

que o papel. Com isso, os resultados obtidos nessa fase do trabalho retratam 

uma adaptação dos utilizadores ao sistema, sugerindo que o PEP  influencia 

positivamente na rotina, tanto na alimentação dos dados quanto no acesso às 

informações, o que concorda com as vantagens citadas por Brochetto et al. 

(2015). 

No útimo grupo organizado com as respostas dos profissionais da saúde 

tem-se o dados relativos (em %) às Facilidades de Utilização do PEP 

(afirmativas  1, 11, 13, 15 e 17) compilados na tabela 5 e gráfico 4. 

Tabela 5: Respostas dos profissionais de saúde do HUCF-Montes Claros às afirmativas 

do grupo referentes às Facilidades de Utilização (afirmativas 1, 11, 13 , 15 e 17). 

 

Afirmativa                                 Resposta 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

1- O PEP é de fácil utilização. 11,9 27,8 8 37,5 14,8 

11- O PEP é adequado às minhas tarefas 
neste Hospital. 

10,8 15,3 6,8 47,7 19,3 

13 – O treinamento acerca do PEP foi 
suficiente com a sua implantação. 

30,7 27,3 13,6 17,6 10,8 

15 – Existe plano de atendimento 
secundário para o caso de interrupção 
temporária do funcionamento do sistema. 

43,2 22,7 14,8 19,3 0 

17 – O meu trabalho ficou mais ágil após 
a implementação do PEP. 

17 11,4 10,2 24,4 36,9 

 

Onde: 1= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 4= 

Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  

 

Como podemos analisar na tabela 5 e gráfico 4,  as respostas à 

afirmativa 1 permitem constatar um alto índice de discordância quando se trata 

da facilidade de utilização do PEP, dado que 39,7% dos participantes 

discordaram totalmente ou pouco dela. Essa informação tem mais valor quando 
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analisada juntamente com o resultado obtido na afirmativa 13, que trata da 

eficiência de treinamento no prontuário em formato eletrônico, sendo que a 

taxa de discordância foi de 60%. Todavia, 67% dos mesmos entrevistados 

escolheram opções concordando de alguma forma que o PEP é adequado às 

tarefas que desempenham.  

Nesse mesmo direcionamento, 61,3% afirmaram que o PEP serviu para 

agilizar o trabalho por eles desempenhado. Além disso, pode-se observar que 

a possibilidade de interrupção temporária do funcionamento do sistema é uma 

preocupação dos profissionais de saúde, dado que 65,9% mostraram 

discordância sobre a existência de um plano de atendimento secundário. 

 

Gráfico 4: Gráfico com as respostas dos profissionais de saúde do HUCF-Montes Claros 

às afirmativas do grupo referentes às às Facilidades de Utilização (afirmativas 1, 11, 13 , 

15 e 17). 

 

 

 

Quando analisamos a distribuição de frequências das opções escolhidas 

como resposta a esse grupo de alternativas, confirmamos o que já foi discutido 

acima, uma vez que as afirmativas referentes à utilização e benefícios do PEP 
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podem ser visualizadas através das tendências concordantes para as 

afirmativas 1, 11 e 17.  

As afirmativas relacionadas ao treinamento e ao plano alternativo na 

ausência do sistema possuem tendência discordante, o que nos remete às  

notórias dificuldades e desvantagens do PEP: alto custo de treinamento, 

resultando muitas vezes em equipe com dificuldades e/ou dúvidas, 

suspeptibilidade a falhas do sistema que possam vir a deixá-lo inoperante 

(COSTA, 2003).  
 
 

 

4.2 Respostas dos servidores administrativos do HUCF de Montes 

Claros-MG 

 

As respostas obtidas pela aplicação do questionário a 41 servidores 

administrativos do HUCF de Montes Claros-MG estão apresentadas na tabela 

6 e discutidas nos gráficos  5 e 6. As afirmativas foram formuladas com o intuito 

de avaliar as consequências decorrentes da implantação do PEP na 

padronização das informações, na agilididade e eficiência propiciada por ele, 

nas vantagens frente ao prontuário em formato em papel e no suporte 

fornecido para sua utilização.  

 
Tabela 6: Respostas dos servidores do HUCF-Montes Claros às afirmativas aplicadas 

sobre a utilização do PEP. 

 

Afirmativa                                   Resposta 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

1- O Prontuário Eletrônico auxilia no Setor 
de Auditoria do Hospital. 

2,44 2,44 17,07 14,63 63,41 

2- O Prontuário Eletrônico contribui para 
padronização das rotinas do hospital. 

0 2,44 17,07 43,90 36,59 

3- O Prontuário Eletrônico diminui o extravio 
de prontuários e informações. 

12,19 4,88 12,19 26,83 43,90 

4- O Hospital oferece suporte técnico para 
atender às necessidades dos usuários. 

19,51 24,39 12,19 26,83 17,07 

5- O Prontuário Eletrônico é mais eficaz que 
o prontuário em papel. 

2,44 4,88 17,07 24,39 51,22 
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6- O Prontuário Eletrônico facilita o serviço 
de faturamento do Hospital. 

2,44 4,88 14,63 19,51 58,54 

7 – O meu trabalho ficou mais ágil após a 
implementação do PEP. 

7,31 19,51 14,63 26,83 31,71 

8 – A ausência de informação, pelo não 
preenchimento adequado, é mais comum 
no PEP em relação ao prontuário em papel. 

4,88 9,76 43,90 26,83 14,63 

 

Onde: 1= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 4= 
Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  

 Conforme apresentado nos gráficos 5 e 6, em resposta à afirmativa 1, 

sobre o Prontuário Eletrônico auxiliar no setor de auditoria do hospital, 63,41% 

dos servidores concordaram totalmente com essa afirmativa, e 14,63% 

concordaram parcialmente. De forma complementar a essa afirmativa, o item 6 

relacionou o PEP a maiores facilidades no serviço de faturamento do hospital, 

e obteve 58,54% de concordância total. Isso indica que o PEP auxilia na 

interface com outras áreas, inclusive administrativas. Quanto à afirmativa 2, 

relativa à padronização das rotinas do hospital com o apoio do PEP, 80,49% 

concordaram total ou parcialmente com ela, indicando esse ponto como um 

benefício do programa.  

 
Gráfico 5: Respostas  às perguntas 1 a 4  dos servidores do HUCF-Montes Claros às 

afirmativas aplicadas sobre a utilização do PEP.  

 
A afirmativa 3 obteve 70,73% de concordância (total ou parcial) por parte 

dos servidores entrevistados, ou seja, a maioria deles concordou que o PEP 
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diminui o extravio de prontuários e informações. Todavia, uma parcela menor 

(58,54%) concordou com o item 7, que afirma que o trabalho ficou mais ágil 

com a implementação do PEP. Da mesma forma, 51,22% dos pesquisados 

concordoram totalmente que o PEP é mais eficaz que o prontuário em papel, 

sendo essa questão avaliada na alternativa 5.  

As respostas às alternativas 5 e 7 devem ser avaliadas em conjunto com 

a informação obtida para o item 4 (o Hospital oferece suporte técnico para 

atender às necessidades dos usuários), uma vez que 43,9% dos entrevistados 

discordaram (total ou completamente) que o hospital oferece suporte técnico às 

necessidades dos usuários. Assim, infere-se que os usuários entrevistados 

reconhecem os benefícios do sistema, mas de alguma forma se sentem 

despreparados para utilizá-lo.  

 

Gráfico 6: Respostas  às perguntas 5 a 8  dos servidores do HUCF- Montes Claros às 

afirmativas aplicadas sobre a utilização do PEP.  

 

 
 

 

Quando se analisa o gráfico de distribuição de frequências das opções 

escolhidas pelos servidores administrativos, pode-se visualizar mais facilmente 

que a dispersão das opções escolhidas frente à afirmativa 4 –  O Hospital 

oferece suporte técnico para atender às necessidades dos usuários –  teve 



40 
 

 

43,90% que discordam e 43,90% que concordam,  indicando um empate. 

Enquanto os profissionais  de saúde discordam, remetendo novamente à 

necessidade de treinamento e atualização do sistema de acordo com a 

necessidade dos usuários (COSTA, 2003).  

Além disso, pode-se visualizar que, quanto às facilidades de interface 

decorrentes da implantação do PEP (alternativas 1, 2 e 6), há uma tendência 

concordante indicando avanços no processo de qualidade dos serviços 

oferecidos, o que corrobora o descrito por Martins e Lima (2014). 

 

4.3 Comparação entre as respostas às questões comuns aos 

Profissionais de Saúde e Servidores 

 

Algumas afirmativas foram incluídas nos questionários dos dois grupos –  

profissionais de saúde e servidores administrativos – e serviram para avaliar 

como os diferentes grupos contextualizam alguns pontos básicos da 

implantação do PEP.  Essas afirmativas e os resultados obtidos (%) estão 

apresentados na tabela 7. 

Tabela 7: Respostas às afirmativas aplicadas aos dois grupos (profissionais de saúde e 

servidores administrativos) entrevistados no HUCF-Montes Claros.   

Afirmativa                                   Resposta 
1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

O PEP é melhor que o prontuário em papel 

Profissionais de saúde  6,8 6,3 10,2 23,3 53,4 

Servidores administrativos 2,4 4,9 17,1 24,4 51,2 

O Hospital oferece suporte técnico para atender às necessidades dos 
usuários 

Profissionais de saúde 33,5 26,7 10,8 25,6 3,4 

Servidores administrativos 19,5 24,4 12,2 26,8 17,1 

O meu trabalho ficou mais ágil após a implementação do PEP 

Profissionais de saúde 17,0 11,4 10,2 24,4 36,9 

Servidores administrativos 7,3 19,5 14,6 26,8 31,7 

Onde: 1-= Discordo totalmente, 2= Discordo pouco, 3= Não concordo nem discordo, 4= 

Concordo pouco e 5= Concordo totalmente.  

Os dados  foram analisados no SPSS através do teste Qui-Quadrado. 

Em resposta à afirmativa “O PEP é melhor que o prontuário em papel”, indíces 

semelhantes (%) indicam que a maioria dos entrevistados concordou com a 
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afirmativa. A comparação das distribuições de frequências observadas em 

ambos os grupos foi realizada por meio do teste Qui-Quadrado (tabela 8). 

Observa-se que, entre os dois grupos, existe uma concordância substancial, 

uma vez que não há diferença significativa entre os grupos (p-valor = 0,632). 

Entretanto, observa-se que a suposição de valores esperados maiores que 5 

do teste Qui-quadrado não foi válida e portanto foram realizadas as 

comparações múltiplas através da aplicação do Teste Exato de Fisher e 

nenhuma diferença significativa foi observada (p-valores > 0,05 – tabela 9) o 

que confirma o resultado de concordância de opinião entre os grupos 

comparados. 

 

Tabela 8: Comparação da frequência de respostas (qui-quadrado) à afirmativa “O PEP é 

melhor que o prontuário em papel”, entre os grupos participantes do questionário do 

HUCF-Montes Claros.   

 

Tabulated Statistics: Worksheet rows, Worksheet columns  

 
Rows: Worksheet rows   Columns: Worksheet columns 

 

        1   2   3   4    5  All 

 

1      12  11  18  41   94  176 

2       1   2   7  10   21   41 

All    13  13  25  51  115  217 

 

Cell Contents:      Count 

 

Pearson Chi-Square = 2.569, DF = 4, P-Value = 0.632 

Likelihood Ratio Chi-Square = 2.685, DF = 4, P-Value = 0.612 

 

* NOTE * 3 cells with expected counts less than 5 

 

 

 

Tabela 9: P-valores da Comparação da frequência de respostas (Teste Exato de Fisher) à 

afirmativa “O PEP é melhor que o Prontuário em papel”, entre os grupos participantes do 

questionário do HUCF- Montes Claros.   

Opções de Resposta 2 3 4 5 

1 1,000 0,222 0,436 0,465 

2  0,456 1,000 1,000 

3   0,559 0,278 

4    0,832 
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Quanto à afirmativa  “O Hospital oferece suporte técnico para atender às 

necessidades dos usuários”,  pode-se constatar que o grupo de servidores 

administrativos apresentou tendência a resposta neutra, que não concorda nem 

discorda da afirmativa.  

Por outro lado, as respostas obtidas no grupo de profissionais de saúde 

reflete a discordância desse grupo em relação à afirmativa. Quando foi 

comparada a distribuição de frequências  entre os dois grupos, através do teste 

Qui-Quadrado ( tabela 10), pode-se verificar opiniões distintas entre os grupos 

de funcionários comparados, uma vez que há diferença significativa entre eles 

(p-valor = 0,013). Entretanto, observa-se que a suposição de valores 

esperados maiores que 5 do teste Qui-quadrado não foi válida e portanto foram 

realizadas as comparações múltiplas através da aplicação do Teste Exato de 

Fisher (tabela 11). Foram observadas diferenças significativas (p-valores < 

0,05) entre as opiniões dos profissionais de saúde e dos servidores 

administrativos, o que confirma o resultado de discordância de opinião entre os 

grupos comparados. Além disso, os resultados do Teste Exato de Fisher nos 

permitem afirmar que a proporção de servidores administrativos que 

concordam totalmente (opção de resposta 5) com a afirmativa “O Hospital 

oferece suporte técnico para atender às necessidades dos usuários” é 

significativamente maior que a dos profissionais de saúde. Este resultado leva 

à reflexão que pode ter havido maior investimento em treinamento direcionado 

aos servidores administrativos, ou há uma demanda de treinamento aos 

profissionais de saúde superior à projetada. 

 

Tabela 10: Comparação da frequência de respostas (qui-quadrado) à afirmativa “O 

Hospital oferece suporte técnico para atender às necessidades dos usuários”, entre os 

grupos participantes do questionário do HUCF- Montes Claros.   

Tabulated Statistics: Worksheet rows, Worksheet columns  

 
Rows: Worksheet rows   Columns: Worksheet columns 

 

        1   2   3   4   5  All 

 

1      59  47  19  45   6  176 

2       8  10   5  11   7   41 

All    67  57  24  56  13  217 

 

Cell Contents:      Count 

 

Pearson Chi-Square = 12.625, DF = 4, P-Value = 0.013 

Likelihood Ratio Chi-Square = 10.407, DF = 4, P-Value = 0.034 

 

* NOTE * 2 cells with expected counts less than 5 
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Tabela 11: P-valores da Comparação da frequência de respostas (Teste Exato de Fisher) 

à afirmativa “O Hospital oferece suporte técnico para atender às necessidades dos 

usuários”, entre os grupos participantes do questionário do HUCF- Montes Claros.   

Opções de Resposta 2 3 4 5 

1 0,447 0,316 0,317 0,002 

2  0,759 0,813 0,011 

3   1,000 0,067 

4    0,030 

 

 Em resposta à afirmativa “O meu trabalho ficou mais ágil após a 

implementação do PEP”, indíces muito próximos (%) foram obtidos nos dois 

grupos participantes, conforme apresentado na tabela 7, indicando que a 

maioria dos entrevistados concordou com a afirmativa.   

Por meio dos resultados do teste Qui-Quadrado, pode-se observar que 

houve uma concordância substancial (p-valor = 0,320) (tabela 12). Isso 

comprova que as respostas foram semelhantes nos dois grupos, indicando que 

os entrevistados, independentemente do enquadramento funcional, concordam  

que o PEP agilizou o trabalho por eles executado. Entretanto, observa-se que a 

suposição de valores esperados maiores que 5 do teste Qui-quadrado não foi 

válida e portanto foram realizadas as comparações múltiplas através da 

aplicação do Teste Exato de Fisher e nenhuma diferença significativa foi 

observada (p-valores > 0,05 – tabela 13) o que confirma o resultado de 

concordância de opinião entre os grupos comparados. 

 

Tabela12: Comparação da frequência de respostas (qui-quadrado) à afirmativa “O meu 

trabalho ficou mais ágil após a implementação do PEP”, entre os grupos participantes 

do questionário do HUCF-Montes Claros.   

Tabulated Statistics: Worksheet rows, Worksheet columns  

 
Rows: Worksheet rows   Columns: Worksheet columns 

 

        1   2   3   4   5  All 

 

1      30  20  18  43  65  176 

2       3   8   6  11  13   41 

All    33  28  24  54  78  217 

 

Cell Contents:      Count 

 

Pearson Chi-Square = 4.694, DF = 4, P-Value = 0.320 

Likelihood Ratio Chi-Square = 4.870, DF = 4, P-Value = 0.301 

 

* NOTE * 1 cells with expected counts less than 5 
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Tabela 13: P-valores da Comparação da frequência de respostas (Teste Exato de Fisher) 

à afirmativa “O meu trabalho ficou mais ágil após a implementação do PEP, entre os 

grupos participantes do questionário do HUCF- Montes Claros.   

Opções de Resposta 2 3 4 5 

1 0,092 0,146 0,233 0,385 

2  1,000 0,420 0,180 

3   0,768 0,377 

4    0,649 
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5. CONCLUSÕES 

 

Em vista dos resultados apresentados e discutidos, conclui-se: 

• Os profissionais de saúde concordaram que o PEP ajuda monitorar as  

informações do paciente; todavia, constatou-se insegurança quanto ao 

controle, sigilo e ao acesso às informações; 

• Os profissionais de saúde indicaram acreditar que a implantação do PEP 

foi benéfica à Gestão da informação, diminuindo erros por transcrição de  

medicamentos e materiais prescritos, permitindo fácil acesso às 

informações e  auxiliando no  controle de absenteísmo do  paciente; 

• Quanto à facilidade de utilização, os profissionais de saúde classificaram 

o PEP como adequado às suas atividades, entretanto, indicaram 

treinamento insuficiente;  

• Os profissionais de saúde se mostraram insatisfeitos quanto ao suporte 

prestado aos usuários do PEP, ao passo que os servidores 

administrativos apresentaram um perfil menos negativo quanto a este 

ponto;  

• Tanto os profissionais de saúde como os servidores administrativos 

avaliaram o PEP como melhor frente ao prontuário em papel; 

• Os servidores administrativos indicaram como benefício do PEP sua 

utilização integrada com as áreas administrativas, como setor de 

controle e auditoria e setor financeiro; 

• Os servidores administrativos concordaram que o PEP permite uma 

padronização da rotina do hospital; 

• É necessário haver maior aplicação de investimento em suporte técnico 

e  treinamento aos usuários do PEP, principalmente aos profissionais de 

saúde; 

• Os profissionais de saúde apontaram que alguns pontos do PEP não 

atendem às suas necessidades operacionais. Para a solução deste 

ponto, observamos a necessidade da participação efetiva dos servidores 
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assistenciais na formulação ou adequação dos sistemas propostos ou 

desenvolvidos, no sentido de viabilizar a maior adequação do programa 

gerador aos métodos assistenciais desenvolvidos na instituição de 

implantação.   

 

 Dessa forma, concluiu-se que a implantação do PEP trouxe vantagens 

para a instituição, pacientes e funcionários utilizadores desse sistema, uma 

vez que a versão eletrônica do prontuário do paciente proporcionou  maior e 

melhor comunicação/integração entre os membros da equipe, aumento da 

qualidade do atendimento prestado e agilidade do serviço.  

Todavia, podemos constatar que o sucesso efetivo do PEP depende de 

investimento no treinamento e assistência prestada aos servidores 

administrativos e profissionais de saúde que lidam diretamente com ele. 

Com essa experiência, propõem-se que sejam feitas atualizações contínuas 

do SOUL-MV, baseadas na vivência e sugestões dos utilizadores, e que,  

ao mesmo tempo, sejam disponibilizados cursos de reciclagem aos 

funcionários, pois só assim o programa atingirá sua efetividade. 
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ANEXOS 

 

APÊNDICE A – Termo de concordância da Instituição para participação na 

pesquisa 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

Nós, Professora Anna Carolina Lustosa Lima e a mestranda Zuíla Maria 

de Jesus Rametta, gostaríamos de convidá-lo a participar, como entrevistado, 

da pesquisa intitulada “Percepção dos profissionais de saúde e gestores do 

Hospital Universitário Clemente de Faria em relação à adoção e eficácia do 

prontuário eletrônico do paciente”. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos da implantação do 

prontuário eletrônico do paciente nos serviços prestados pelo HUCF. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, a sua participação será 

fundamental. Sua participação na pesquisa será livre, compreendendo o 

preenchimento de um questionário contendo respostas padronizadas. Não há 

respostas certas ou erradas. O que importará é a percepção de cada 

participante a respeito dos itens do questionário. Outrossim, deixamos claro 

que os dados coletados serão tratados de forma agregada, de modo a não 

identificar os participantes. 

Esclarecemos que garantimos o sigilo e a privacidade de sua identidade. 

Também, quaisquer dúvidas sobre a pesquisa serão esclarecidas pelos 

pesquisadores, tanto antes quanto durante o seu desenvolvimento. As 

informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do 

projeto posto em questão. Por último, gostaríamos de salientar que a opção em 

participar como entrevistado dar-se-á de forma livre, não incorrendo em 

qualquer prêmio ou prejuízo ao participante. 

Se você estiver de acordo com as informações contidas neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e se dispuser a participar como entrevistado 

desta pesquisa, pedimos que escreva o seu nome  de forma legível e assine 

nos campos apropriados no final deste formulário.  

Desde já, agradecemos  a sua atenção. 

 
Prof. Ma. Anna Carolina Lustosa Lima - Orientador (Faculdade Infórium de Tecnologia).  

Mestranda Zuíla Maria de Jesus Rametta- Aluna (Faculdade Infórium de Tecnologia) 

 
 
Eu,_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________,Cargo/Função/qualificação 

profissional ___________________________________________________, 

que sou servidor do HUCF/UNIMONTES, estou ciente sobre os objetivos e 

procedimentos desta pesquisa e aceito, espontaneamente, participar como 

entrevistado.  
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APÊNDICE  B – Questionário 01- Pesquisa Sobre Prontuário Eletrônico - 

Profissionais de Saúde 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a escala de acordo com sua opinião. 

 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
pouco 

(2) 

Nem discordo e 
nem concordo 

(3) 

Concordo 
pouco 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

 

Afirmativas Escala de Opiniões 

1- O PEP é de fácil utilização. 1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

2- O PEP permite acesso rápido às informações 
relevantes a respeito do paciente. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

3- O PEP é melhor que o prontuário em papel. 1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

4- O PEP evita erros na transcrição de nomes de 
medicamentos e materiais. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

5- O PEP integra informações, promovendo o 
andamento ágil da assistência. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

6- O PEP preserva o sigilo das informações do 
paciente.  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

7- O uso do PEP facilita o acesso a informações para 
pesquisas do Hospital Universitário. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

8- No PEP as ordens das informações estão de acordo 
com a sua necessidade. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

9- O uso do PEP ajuda a monitorar o absenteísmo do 
paciente, o tempo das consultas e as solicitações de 
exames. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

10- O Hospital oferece suporte técnico para atender às 
necessidades dos usuários. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

11- O PEP é adequado às minhas tarefas neste 
Hospital. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

12 – O preenchimento do PEP é mais rápido que o do 
prontuário em papel. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 
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13 – O treinamento acerca do PEP foi suficiente com a 
sua implantação. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

14- Os campos do PEP atendem às suas 
necessidades. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

15 – Existe plano de atendimento secundário para o 
caso de interrupção temporária do funcionamento do 
sistema. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

16 – A busca por informações (como resultados de 
exames e histórico do paciente) no PEP é mais fácil do 
que no prontuário em papel. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

17 – O meu trabalho ficou mais ágil após a 
implementação do PEP 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

18 – Erros são mais comuns no PEP do que no 
prontuário em papel. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

 
19- Qual é o seu cargo ou função ocupado (a) neste hospital? 

1- (  ) Médico (a) 

2- (  ) Enfermeiro (a) 

3- (  ) Profissional de Saúde de Outra Especialidade. Por favor, especifique: 

_____________________ 

20- Sexo 

1- (  ) Feminino 

2- (  ) Masculino 

21 - Idade _________________anos. 

 

Obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE  C –  Questionário 02 - Pesquisa Sobre Prontuário Eletrônico- 

Servidores 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a escala de acordo com sua opinião. 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
pouco 

(2) 

Nem discordo e 
nem concordo 

(3) 

Concordo 
pouco 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

 

Afirmativas Escala de Opiniões 

1- O Prontuário Eletrônico auxilia no Setor de 
Auditoria do Hospital.  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

2- O Prontuário Eletrônico contribui para 
padronização das rotinas do hospital. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

3- O Prontuário Eletrônico diminui o extravio de 
prontuários e informações.  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

4- O Hospital oferece suporte técnico para atender 
às necessidades dos usuários. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

5- O Prontuário Eletrônico é mais eficaz que o 
prontuário em papel. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

6- O Prontuário Eletrônico facilita o serviço de 
faturamento do Hospital. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

7 – O meu trabalho ficou mais ágil após a 
implementação do PEP. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

8 – A ausência de informação, pelo não 
preenchimento adequado, é mais comum no PEP 
em relação ao prontuário em papel. 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  ) 

 

9 – Qual é o seu cargo ou função ocupado (a) neste hospital? 

1-(  ) Diretor (a) 

2-(  ) Coordenador (a) 

3- (  ) Gerente  

4- (  ) Outro (a)   Especialidade: _________________________________ 

10- Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

11 - Idade _________________anos 

 Obrigada por sua participação! 


