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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

Prontuário Eletrônico do Paciente.

1.2 DEFINIÇÃO DO TEMA

Desenvolvimento de um Sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente baseado em
problemas e necessidades de estudantes de Medicina.

1.3 PROBLEMA

O prontuário do paciente é um dos documentos mais importantes relacionados à
prática médica. Onipresente na relação médico-paciente, deve ser elaborado e preenchido pelo
profissional para todo e qualquer paciente que assiste, de forma legível e segura. Tais atos são
essenciais para a boa condução dos casos clínicos, sendo regulamentados pelo Código de
Ética Médica vigente (CFM, 2002; 2018).

O Conselho Federal de Medicina (CFM), entidade que disciplina o exercício da
profissão no Brasil, define-o como

[...] documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde
do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e
científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe
multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo (CFM, 2002,
p. 2),

evidenciando não apenas a utilidade do prontuário na assistência ao paciente mas também seu
peso como instrumento legal. O preenchimento correto do documento, portanto, representa
respaldo jurídico ao profissional, sendo importante elemento de defesa e absolvição do
médico no litígio judicial (COSTA, 2019); seu uso indevido, em contraste, constitui infração
ética e dificulta esclarecimentos frente ao Magistrado (WEBER, 2010, p. 45).

Nesse contexto, surgiu o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Os primeiros
sistemas eletrônicos de informação em saúde foram desenvolvidos ainda na década de 1960,
porém o amadurecimento de tais plataformas como parte essencial e cotidiana da clínica
médica ainda é um processo em andamento tendo em vista que o acesso às tecnologias
computacionais ainda não é universal (EVANS, 2016; OFFICE OF THE NATIONAL
COORDINATOR FOR HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY, 2019). Este fato ainda é
complicado pelo hiato entre a importância dos sistemas de PEP na prática clínica atual e a
educação médica formal, que subvaloriza o tema: não há, nos conteúdos fundamentais do
curso de graduação em Medicina das Diretrizes Nacionais Curriculares, menção direta sobre o
assunto (BRASIL, 2014).

Assim, procuramos desenvolver um protótipo de sistema de PEP com base na questão:
quais são os problemas e necessidades dos estudantes de Medicina em relação aos sistemas de
Prontuário Eletrônico do Paciente?



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Documentar o desenvolvimento de um protótipo de sistema de Prontuário Eletrônico
do Paciente baseado na investigação de problemas e necessidades de estudantes de Medicina
em relação a tais sistemas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar os problemas enfrentados pelos estudantes de Medicina no uso de sistemas
de Prontuário Eletrônico do Paciente.

Compreender as necessidades em relação aos recursos disponíveis aos usuários de
sistemas de Prontuário Eletrônico do Paciente.

Reconhecer fragilidades na educação médica a respeito do uso de prontuários
médicos.

Desenvolver um protótipo de Sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente levando
em consideração os problemas e necessidades dos estudantes.

3 JUSTIFICATIVA

Dado que a adoção de sistemas de PEP é um processo em andamento (EVANS, 2016)
e que a educação médica no Brasil ainda não contempla adequadamente sua importância
(BRASIL, 2014), surge a necessidade de estudos que avaliem o estado atual da instrução
sobre o uso dessas plataformas na graduação em Medicina.

De acordo com uma revisão de literatura realizada acerca da adoção de sistemas de
PEP, “O sucesso ou fracasso [da implantação de Prontuário Eletrônico do Paciente] está
intimamente ligado ao envolvimento dos usuários no planejamento e diversas fases de
implantação do sistema” (JENAL; ÉVORA, 2012, p. 180). Considerando isso, há uma
crescente premência para o desenvolvimento colaborativo de um sistema de PEP moderno,
que aborde os problemas enfrentados por estudantes de Medicina bem como suas
necessidades - e que seja integrado à educação médica.

Este estudo se propõe a investigar os problemas e necessidades de estudantes de
Medicina em relação aos sistemas de PEP e, com base nisso, desenvolver e avaliar um
protótipo de tal sistema. Assim, pretendemos documentar a experiência de investigação e
desenvolvimento, de forma a contribuir com a educação acerca do assunto, que é de grande
relevância para a prática médica contemporânea.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 DEFINIÇÕES DE PEP

A Constituição da Organização Mundial da Saúde caracteriza "saudável" como o
estado de completo bem estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou



enfermidades. Ressalta ainda que a saúde deve ser promovida pela completa cooperação entre
indivíduos e Estados (OMS, 1946).

Nessa circunstância, o Prontuário do paciente converte-se num comprovativo essencial
para a assistência integral e total à saúde do paciente, desenvolvido colaborativamente a partir
de informações registradas pela equipe multiprofissional de saúde sobre os aspectos físicos,
mentais e sociais do paciente. Refletindo que no sistema de saúde o paciente pode ser
atendido em contextos geográficos, sociais e políticos diferentes e as possibilidades
integrativas ocasionadas pelas TIC (Tecnologia de Informação e Conhecimento), identifica-se
que o prontuário do século XXI permeia-se com novas formas de utilização (GALVÃO;
RICARTE, 2011).

Conforme esse cenário, a International Organization for Standardization (2005)
caracteriza o prontuário como a "coleção de informação computadorizada relativa ao estado
de saúde de um sujeito, armazenada e transmitida em completa segurança, acessível a
qualquer usuário autorizado" ou seja, um padrão lógico que organiza informações do paciente
aceitas globalmente e não dependentes do sistema, dessa forma conseguindo assegurar
incólume ante todos seus serviços continuados à saúde (WITTELS et al., 2016).

Além disso, percebe-se a aplicabilidade da função suportiva do PEP na área hospitalar,
pois é um sistema especificamente projetado para dar apoio aos usuários, através da
disponibilidade de dados completos e corretos, lembretes e alertas aos médicos, sistemas de
apoio à decisão, links para bases de conhecimento médico, e outros auxílios, o que evidencia
a importância da segurança para com o utilizador do software e seu cliente (FISCH, 2005).

Ainda nesse âmbito, vê-se que os registros realizados no prontuário do paciente
possuem um objetivo explícito de comunicação e compartilhamento de informações,
conhecimentos, certezas e incertezas entre profissionais de um mesmo campo (medicina, por
exemplo) ou entre profissionais de campos diferentes (medicina e enfermagem, por exemplo),
de forma sincrônica (num mesmo tempo) e de forma diacrônica (ao longo do tempo de vida
do paciente) (CINTRA et al., 1994).

4.2 EDUCAÇÃO MÉDICA E O PRONTUÁRIO DO PACIENTE

A adoção de um sistema de PEP garante diversos benefícios ao paciente e aos
profissionais de saúde. A graduação em Medicina no Brasil, porém, até 2014 não fornecia
nenhuma orientação que contemplasse o estudo de um documento digital com tal importância.
Além disso, o grau de desenvolvimento tecnológico dos serviços de saúde brasileiros,
principalmente na área hospitalar, é muito heterogêneo, e, nesse contexto, o prontuário
médico é usualmente um dos últimos a ser informatizado, o que dificulta a sua utilização em
larga escala (SILVA et al., 2007).

O Conselho Nacional de Educação (CNE) demonstra, entretanto, que é necessário a
gestão do cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades tecnológicas,
de modo a promover a organização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e
desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos. Além disso, considera que a
comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da informação e
comunicação (TICs), para interação a distância e acesso a bases remotas de dados é
indispensável (CNE, 2014).

Nesse sentido, é interessante ressaltar que internacionalmente nos Estados Unidos, o
uso de PEP cresceu significativamente desde 2009, em grande parte devido aos incentivos do



país, incluindo aqueles contidos na Lei de Cuidados Acessíveis (Affordable Care Act).
Embora o currículo publicado recomende que os alunos tenham a capacidade de documentar
no prontuário do paciente, pouco se sabe sobre as práticas atuais em relação ao PEP. Em 2012
a Alliance for Clinical Education (ACE) publicou uma declaração com as recomendações de
que os alunos devem ter a oportunidade de documentar no PEP e que os registros devem ser
revisados. Não obstante, existem barreiras percebidas para a documentação do aluno como:
preocupação com responsabilidade médica, incapacidade de anotações do aluno para apoiar o
faturamento médico, falta de espaço de trabalho/acesso do computador, ausência de
documentação para o objetivo educacional e falta de capacidade de revisar anotações e
fornecer feedback (WITTELS et al., 2016).

4.3 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E O PRONTUÁRIO DO PACIENTE

A saúde é um direito universal, garantido a todos os brasileiros na forma da Lei pela
Constituição Federal:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988, Art. 196).

Ademais, o advento da Medicina Baseada em Evidências e a incorporação de
procedimentos e condutas cada vez mais complexos à prática médica têm colocado sobre o
atendimento à saúde grande pressão do controle social. Cresce, a passos largos, a interface
entre a Medicina e o Direito - cidadãos frequentemente acessam a Justiça para reivindicar o
direito à saúde e para obter reparação por má prática médica, onerando profissionais, sistemas
de saúde e o Estado (CAMPOS; CAMARGO; NEVES, 2016; CHAVES; ZERBINI, 2017).

O prontuário do paciente é o documento que serve como base para toda perícia
judicial em relação à prática médica. Constitui, quiçá, o elo mais importante entre o ato
médico e a Justiça. Visto que esta exige objetividade e clareza, distanciando-se nesses
aspectos da subjetividade e sutileza da Medicina, um prontuário devidamente elaborado pode
ter importância fundamental no desfecho de um processo judicial (CHEHUEN NETO et al.,
2006).

Nesse contexto, é primordial que os médicos tenham formação continuada, desde a
graduação, acerca do uso apropriado do prontuário do paciente, incluindo o preenchimento de
todas as informações necessárias, a garantia da privacidade e do acesso do paciente ao seu
prontuário e a legibilidade. Os sistemas de PEP podem ser grandes aliados nessa prática,
garantindo através de suas interfaces de usuário que todos os elementos necessários sejam
devidamente registrados; também reduzem drasticamente problemas de legibilidade que
possam alterar o curso de litígios da Justiça e facilitam a realização de pesquisas científicas
com o intuito de melhorar a prática médica em instituições de saúde (CHEHUEN NETO et
al., 2006; OLIVEIRA, 2018).

4.4 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O termo software, em informática, é definido como “[...] conjunto de instruções para
adquirir entradas e manipulá-las para obter a saída desejada em termos de funções e



desempenho” (AGARWAL; TAYAL, 2007, p. 1, tradução nossa). Softwares têm grande
importância econômica e cultural, tendo causado enorme impacto sobre a sociedade com o
desenvolvimento e democratização dos computadores eletrônicos ao longo das últimas
décadas. Atualmente, são os motores lógicos dos mais variados sistemas, inclusive na
Medicina e na atenção à saúde (AGARWAL; TAYAL, 2007).

As redes de computadores e a Internet surgiram como novos meios de comunicação
rápida, eficiente, segura e em larga escala, fazendo uso de softwares para receber, autenticar,
processar, armazenar e enviar dados computacionais. O modelo básico de uma rede de
computadores possui um servidor, computador responsável por fornecer os serviços de
informação da rede; e clientes, computadores que requisitam e fazem uso desses serviços
(ROBERTS; WESSLER, 1970; OLUWATOSIN, 2014).

Os computadores de uma rede (nós) fazem uso de protocolos, ou seja, convenções de
programação e de estruturas de dados para possibilitar a “conversa” padronizada entre
softwares de diferentes computadores. Um exemplo é o Hypertext Transfer Protocol (HTTP -
Protocolo de Transferência de Hipertexto), que padroniza a transferência de páginas de
websites em uma rede de máquinas. Nesse contexto, Bento (2014) distingue páginas web em
estáticas ou dinâmicas: páginas estáticas são aquelas em que o servidor disponibiliza apenas
texto e recursos eletrônicos pré-armazenados; páginas dinâmicas, que para o autor são
determinantes da chamada web 2.0, são aquelas que permitem a interação com o usuário e a
exibição de conteúdos personalizados, possibilitando a elaboração de sistemas de computação
remota de dados - os chamados web aplicativos.

Este trabalho se propõe a desenvolver um protótipo de sistema de prontuário
eletrônico do paciente na forma de web aplicativo, o que ocorrerá na segunda etapa da
pesquisa, descrita no item 5.2 - Etapas da pesquisa. A escolha desse modelo de software se dá
por sua grande versatilidade, integração à Internet e portabilidade para diversos aparelhos
eletrônicos, inclusive smartphones. Para tanto, será feito o uso de ferramentas de programação
web consagradas, nominalmente HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading
Style Sheets) para o desenvolvimento da interface de usuário, JavaScript para a comunicação
dinâmica com o servidor, PHP (acrônimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) e o
banco de dados MySQL para a construção do servidor de processamento e armazenamento
dos dados do sistema. O uso dessas ferramentas é descrito extensamente nas obras de Purewal
(2014), Bento (2014) e Eis (2015).

5 METODOLOGIA

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Pesquisa-ação de caráter técnico. De acordo com Thiollent (1986), a pesquisa-ação
pode ser definida como:

[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.



Assim, o presente estudo se caracteriza pela investigação de um problema coletivo,
que envolve fragilidades da educação e da prática médica contemporânea - problemas e
necessidades dos estudantes de Medicina em relação aos sistemas de PEP - com a colaboração
de estudantes de Medicina e preceptores médicos. Essa investigação dará origem a uma ação:
o desenvolvimento de um protótipo de sistema de PEP, como proposta de intervenção para a
abordagem do problema investigado.

Gil (2000) sugere, em seu guia metodológico, uma estrutura cronológica para o
desenvolvimento de uma pesquisa deste tipo. Esta consiste em uma fase exploratória, com a
imersão dos pesquisadores na temática de estudo; a formulação do problema, onde este é
caracterizado e delineado; a realização do seminário, no qual os pesquisadores e indivíduos
relevantes para o estudo definem as linhas de pesquisa e ação; a seleção da amostra, que
geralmente é intencional; a coleta de dados, comumente por entrevista ou questionário; a
análise e interpretação dos dados; e, por fim, a divulgação dos resultados no relatório final.

5.2 ETAPAS DA PESQUISA

Este projeto foi dividido em três etapas que contemplam, de forma flexível, as fases da
pesquisa-ação.

5.2.1 Primeira etapa - elaboração da metodologia, coleta e análise dos dados

Na primeira etapa, realizada em parte neste pré-projeto, foram descritos os
fundamentos teóricos a respeito dos sistemas de PEP, bem como acerca da educação médica
sobre o assunto; em seminário do grupo de pesquisa, o objeto de estudo foi avaliado de forma
teórica e empírica, definindo-se o problema e os métodos do estudo. Após apreciação e
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, os dados necessários serão coletados por meio de
questionário (descrito no item 5.5 - Coleta de dados) e analisados.

5.2.2 Segunda etapa - desenvolvimento do protótipo de sistema de PEP

Será realizado o desenvolvimento de um protótipo de sistema de PEP com o uso das
tecnologias Web descritas na fundamentação teórica, levando em consideração a análise e
interpretação dos dados coletados na primeira etapa. Este protótipo de software possuirá as
principais funcionalidades necessárias para a realização de uma consulta médica típica, como
as realizadas pelos estudantes de Medicina nas práticas em ambulatório.

5.2.3 Terceira etapa - simulações para testagem do protótipo, coleta e análise de dados

Concluído o processo de desenvolvimento, o protótipo será testado em consultas
médicas simuladas, com participantes do estudo. Cenários médicos extraídos do livro “Casos
Clínicos em Medicina Interna”, de Toy e Patlan (2011), serão interpretados pelos
pesquisadores em chamadas remotas individuais (via Google Meet) com cada participante,
que deverá realizar as perguntas pertinentes ao caso e preencher o prontuário simulado
adequadamente (anamnese, exame físico, avaliação e conduta) dentro do protótipo, podendo
fazer uso das ferramentas desenvolvidas. Os casos clínicos extraídos do livro para uso na
simulação são descritos no Apêndice B.



Ao final da simulação, o participante avaliará as características de uso do software a
partir de um novo questionário (descrito no item 5.5 - Coleta de dados), cujos dados serão
analisados e interpretados em comparação com os da primeira etapa.

Nota-se que o protótipo desenvolvido durante a pesquisa não será usado em encontros
clínicos com pacientes reais nem terá fins comerciais, conforme detalhado no item 5.7 -
Aspectos éticos.

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM

A população estudada consiste dos acadêmicos regularmente matriculados no curso de
graduação em Medicina da Universidade Comunitária da Região de Chapecó e professores
médicos do mesmo curso, que utilizam ou já utilizaram o sistema de Prontuário Eletrônico do
Paciente da Clínica Escola de Medicina da mesma universidade.

A amostra será constituída de forma voluntária, por indivíduos que compõem a
população do estudo. Objetiva-se a inclusão de trinta (30) indivíduos na pesquisa. A pesquisa
será divulgada em meios eletrônicos (e-mail, grupos de WhatsApp) para obtenção de
voluntários. Nota-se que o conjunto de indivíduos amostrados na primeira etapa da pesquisa
não precisa ser igual àquele amostrado na terceira etapa (as etapas da pesquisa são detalhadas
no item 5.2).

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Serão incluídos na pesquisa acadêmicos regularmente matriculados do quinto ao
décimo-segundo período (ciclo clínico e internato) e professores médicos do curso de
graduação em Medicina da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, maiores de 18
anos de idade, que tenham concordado em participar da pesquisa, preenchido e assinado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

5.5 COLETA DE DADOS

Coletas de dados serão necessárias na primeira e terceira etapas do estudo, conforme
descrito anteriormente. Estas serão feitas na forma de questionários, através da plataforma
eletrônica Google Forms.

Com os questionários, se buscará avaliar as vantagens e desvantagens dos sistemas de
PEP usados pelos acadêmicos e professores médicos, bem como aspectos da educação dos
sujeitos acerca do assunto. No questionário da primeira etapa (Apêndice A), o sujeito deverá
levar em conta os sistemas de PEP que utiliza atualmente, no contexto de práticas e estágios
em saúde vinculados à sua grade curricular; já no questionário da terceira etapa (Apêndice C),
o sujeito deverá levar em conta a simulação de encontro clínico feita com o protótipo de
sistema de PEP desenvolvido no curso desta pesquisa.

Ambos os questionários são estruturados com base no método de mensuração de
atitudes proposto por Likert (1932), de forma a possibilitar análises quantitativas dos
questionamentos de natureza qualitativa; questões abertas de natureza qualitativa também
estão incluídas. As questões referentes ao uso dos sistemas de PEP foram formuladas com
base no artigo de revisão acerca das experiências de implantação de tais sistemas, de autoria
de Canêo e Rondina (2014). As questões relativas à educação médica sobre sistemas de PEP



foram formuladas com base na revisão de literatura deste projeto, nos seminários realizados
pelo grupo de pesquisa e de forma empírica pelos autores.

5.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

As variáveis não-paramétricas obtidas dos questionários a partir da escala de Likert
serão analisadas através do teste U de Mann-Whitney, que determina se as medianas de duas
variáveis não-paramétricas são diferentes de forma estatisticamente significante (MANN;
WHITNEY, 1947). Os resultados dos testes quantitativos serão interpretados pelos
pesquisadores em conjunto com os dados qualitativos coletados.

Para a tabulação e análise quantitativa dos dados, serão usados os softwares Google
Spreadsheets (tabulação) e R Studio em sua versão 1.0.136 (análise estatística).

5.7 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto será desenvolvido de acordo com a Resolução CNS 466/2012 e a Resolução
510/2016, após análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos –
CEP/UNOCHAPECÓ.

Os dados pessoais dos participantes do estudo serão integralmente preservados,
respeitando a privacidade, de acordo com o que consta no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A pesquisa é considerada de baixo risco, por não comprometer a saúde física ou
mental dos participantes, que podem abandoná-la a qualquer momento.

O protótipo de sistema de PEP que será desenvolvido no curso da pesquisa não será
utilizado em encontros clínicos com pacientes reais, dadas as implicações éticas e de
privacidade, nem tampouco terá fins comerciais; o relatório final terá finalidade única de
documentação sobre o processo de pesquisa e desenvolvimento da temática do estudo,
objetivando contribuir com a educação médica acerca do assunto e oferecer uma proposta de
intervenção para o problema investigado.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DA PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA

QUESTIONÁRIO: PROBLEMAS E NECESSIDADES DE ESTUDANTES DE MEDICINA EM RELAÇÃO
AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA

DA UNOCHAPECÓ

Para cada uma das 23 (vinte e três) afirmativas relacionadas abaixo, assinale uma única resposta de
acordo com a sua experiência pessoal em relação ao sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente da
Clínica Escola de Medicina da Unochapecó usado por você nas práticas da grade curricular do Curso de
Graduação em Medicina (referido abaixo como Sistema de PEP da Clínica Escola).

1 - O Sistema de PEP da Clínica Escola tem uma interface organizada e fácil de usar. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

2 - O Sistema de PEP da Clínica Escola proporciona ferramentas específicas para diferentes
especialidades. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo
parcialmente / Concordo totalmente);

3 - O Sistema de PEP da Clínica Escola me permite acesso rápido ao histórico dos pacientes. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

4 - O Sistema de PEP da Clínica Escola me permite acesso remoto às informações. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

5 - O Sistema de PEP da Clínica Escola me permite o compartilhamento de informações entre estudantes e
profissionais da saúde. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo
parcialmente / Concordo totalmente);

6 - O Sistema de PEP da Clínica Escola elimina a duplicidade de dados e a duplicidade de pedidos de
exames. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente /
Concordo totalmente);

7 - O Sistema de PEP da Clínica Escola é integrado a outros sistemas de informação. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

8 - O Sistema de PEP da Clínica Escola permite processamento contínuo e atualizado de dados. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

9 - O Sistema de PEP da Clínica Escola permite organização sistemática, objetiva e clara das informações.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

10 - O Sistema de PEP da Clínica Escola proporciona facilidade na consulta de dados em atendimentos
futuros. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente /
Concordo totalmente);



11 - O Sistema de PEP da Clínica Escola me auxilia no processo de tomada de decisão e na efetividade do
cuidado. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente /
Concordo totalmente);

12 - O Sistema de PEP da Clínica Escola possibilita redução no tempo de atendimento. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

13 - O Sistema de PEP da Clínica Escola ajuda na prevenção de erros de diagnóstico, na prescrição e
interação de medicamentos. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo /
Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

14 - O Sistema de PEP da Clínica Escola proporciona melhoria na qualidade do atendimento. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

15 - O Sistema de PEP da Clínica Escola me faz ter receio de expor minhas condutas. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);
16 - O Sistema de PEP da Clínica Escola é prejudicial para minha autonomia. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

17 - O Sistema de PEP da Clínica Escola apresenta problemas de ordem técnica. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

18 - O Sistema de PEP da Clínica Escola tem impacto negativo na relação médico-paciente. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

19 - O Sistema de PEP da Clínica Escola aumenta meu tempo de trabalho. (Discordo totalmente / Discordo
parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

20 - A Graduação em Medicina me prepara/preparou adequadamente para lidar com o Prontuário do
Paciente. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente /
Concordo totalmente);

21 - A Graduação em Medicina me prepara/preparou adequadamente para lidar com sistemas de
Prontuário Eletrônico do Paciente. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem
discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

22 - Me considero preparado para lidar com o Prontuário do Paciente. (Discordo totalmente / Discordo
parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

23 - Me considero preparado para usar sistemas de Prontuário Eletrônico do Paciente. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente).



APÊNDICE B - CASOS CLÍNICOS SELECIONADOS PARA SIMULAÇÃO

Casos clínicos extraídos do livro “Casos Clínicos em Medicina Interna”, de Toy e Patlan (2011).

1 - Insuficiência Cardíaca Congestiva por Estenose Aórtica (p. 51):

“Homem de 72 anos apresenta-se no consultório queixando-se de piora de dispneia de esforço há várias semanas.
Antes, ele era capaz de trabalhar no seu jardim e aparar a grama, mas agora sente falta de ar depois de andar 30
m. Não tem dor torácica quando anda, embora no passado tenha sofrido episódios de pressão retroesternal ao
fazer grandes esforços. Em uma ocasião, sentiu a cabeça leve, como se fosse desmaiar, quando subia um lance de
escada, mas a sensação passou depois que sentou. Ultimamente, tem apresentado alguma dificuldade para
dormir, necessitando se apoiar em dois travesseiros. Às vezes acorda à noite com falta de ar, que regride em
minutos ao sentar-se com as pernas para fora da cama. Também notou que seus pés incham, especialmente no
final do dia. Ele nega qualquer história médica significativa, não toma medicamentos e tem orgulho de não ter
consultado um médico em anos. Não fuma nem bebe.
No momento do exame físico está afebril, com frequência cardíaca de 86 bpm, pressão arterial de 115/92 mmHg
e frequência respiratória 16 mrpm. O exame da cabeça e do pescoço mostra mucosas coradas sem palidez,
glândula tireoide normal e veias do pescoço distendidas. Estertores crepitantes inspiratórios são ouvidos ao
exame. No exame cardíaco, o ritmo é regular, com B1 normal, desdobramento da segunda bulha durante a
expiração, B4 no foco mitral, ictus sem deslocamento e sopro telessistólico na borda superior direita do esterno
que se irradia para as carótidas. O pulso carotídeo tem amplitude diminuída.”

2 - Úlcera Péptica (p. 69):

“Executivo de 37 anos volta ao consultório para acompanhamento de dor recorrente na região superior
do abdome. Apresentou-se há seis semanas queixando-se de aumento na frequência e na intensidade da dor
epigástrica, com sensação de queimação, a qual vem sentindo ocasionalmente há mais de dois anos. Agora sofre
com a dor de 3 a 4 vezes por semana, em geral quando está com o estômago vazio, e é frequentemente acordado
por ela à noite. A dor quase sempre é aliviada em minutos com ingestão de alimentos ou com antiácidos, mas
volta em 2 ou 3 horas. Ele admite que as tensões no trabalho aumentaram recentemente e que, por causa de
longos períodos de trabalho, está ingerindo mais cafeína e se alimentando muito mais de fast foods. Sua história
médica e a revisão dos sistemas não têm nada digno de nota, salvo os antiácidos. Seu exame físico é normal,
incluindo o guáiaco nas fezes, que foi negativo para sangue oculto. Você aconselhou mudança na dieta e
prescreveu bloqueador H2. Os sintomas regrediram completamente com as mudanças na dieta e o uso diário da
medicação. Os exames laboratoriais feitos na primeira consulta não mostraram anemia, mas o teste de anticorpos
contra Helicobacter pylori foi positivo.”

3 - Hipertensão, paciente ambulatorial (p. 113):

“Homem de 56 anos vai ao seu consultório pela primeira vez. Há sete anos, no exame de saúde no
trabalho, teve diagnóstico de hipertensão e de hipercolesterolemia. Na ocasião, consultou um médico que
prescreveu um diurético e o aconselhou a perder algum peso com dieta e exercícios. Desde aquela época, o
paciente não procurou atendimento médico. Durante os últimos dois meses, tem cefaleia ocasional, que atribui à
tensão no trabalho. Nega dor torácica, falta de ar, dispneia de esforço e dispneia paroxística noturna. Fuma um
maço de cigarros por dia desde os 15 anos de idade. Tipicamente bebe dois copos de vinho no jantar. O paciente
é obeso, você calcula seu índice de massa corporal (IMC) em 30 kg/m². A pressão arterial no braço direito é de
168/98 mmHg e de 170/94 mmHg no braço esquerdo. A pressão arterial não se altera com mudanças de posição.
A frequência cardíaca é de 84 bpm. Não tem aumento de tireoide ou linfadenopatia. O exame do fundo de olho
mostra estreitamento de artérias, cruzamento arteriovenoso patológico e hemorragias em chama de vela com
exsudatos algodonosos. O exame cardíaco mostra que o ictus está desviado 2 cm para a esquerda da linha
hemiclavicular. Há galope B4, e não são auscultados sopros. O exame dos pulmões e do abdome é normal.”



4 - Sífilis (p. 327):

“Homem de 23 anos é seu próximo paciente na clínica. Sob a queixa principal, a enfermeira escreveu:
‘Quer uma avaliação geral’. Você entra na sala e cumprimenta um jovem branco, com aparência sadia, que
parece nervoso. Ele finalmente admite que está preocupado com uma lesão no pênis. Nega dor ou disúria. Nunca
teve doença sexualmente transmissível (DST) e não tem história médica significativa. Está afebril, e no exame
nota-se úlcera limpa, rasa, levemente dolorosa à palpação, sem exsudato ou eritema na glande. Há alguns
linfonodos inguinais pequenos e dolorosos bilateralmente.”

5 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (p. 335):

“Homem de 58 anos vai procurá-lo por causa de falta de ar: apresentando dispneia leve aos esforços há
alguns anos, recentemente notou piora, pois sente falta de ar aos mínimos esforços e dispneia em repouso. Tem
dificuldade em deitar-se e, como resultado, passa a noite sentado em uma cadeira tentando dormir. Relata tosse
com escarro marrom-amarelado todas as manhãs ao longo do ano. Nega dor torácica, febre, calafrios e edema de
membros inferiores. Fuma cerca de dois maços de cigarro por dia desde os 15 anos de idade, mas não bebe
álcool. Há poucos meses, o paciente foi a uma clínica de pronto-atendimento para avaliação de seus sintomas,
recebendo prescrição de alguns inalantes, cujos nomes não se lembra; também lhe disseram para procurar um
médico para posterior avaliação. Durante o exame físico, a pressão arterial é de 135/85 mmHg, a frequência
cardíaca é de 96 bpm, a frequência respiratória é de 28 mrpm, e a temperatura é de 36,4ºC. O paciente está
sentado em uma cadeira, inclinado para frente, com os braços apoiados nos joelhos. Parece desconfortável, com
respiração difícil e lábios cianóticos. O pescoço não tem adenopatia, sopro carotídeo ou distensão jugular. Ele
está usando a musculatura acessória, e o exame de tórax revela sibilos e roncos bilateralmente, mas sem
crepitantes. O diâmetro anteroposterior do tórax parece aumentado e há movimentação dos arcos costais
inferiores para dentro durante a inspiração. O exame cardiovascular mostra bulhas rítmicas e hipofonéticas. Não
há cianose e edema de extremidades nem baqueteamento digital.”

6 - Pneumonia Adquirida na Comunidade (p. 385):

“Homem de 44 anos tem subitamente calafrios com tremores, febre e tosse produtiva. Estava bem de
saúde até uma semana atrás, quando teve congestão nasal leve e dolorimento difuso. Sentia-se bem até a noite
anterior, quando ficou cansado, febril e teve tosse com dor pleurítica do lado direito. Nos antecedentes, há
história de tabagismo de 15 pacotes-ano. No consultório, os sinais vitais estão normais, exceto por temperatura
de 38,8ºC. A saturação de oxigênio em ar ambiente é de 100%. Ele está confortável, exceto quando tosse. Ao
exame físico, há som pulmonar claro e estertores crepitantes na base do pulmão direito.”

7 - Tireotoxicose/Doença de Graves (p. 427):

“Mulher de 37 anos, previamente sadia, vai à sua clínica por causa de emagrecimento não intencional.
Nos últimos meses, perdeu aproximadamente 7,5 kg sem mudar a dieta ou o nível de atividades. Exceto isso,
sente-se muito bem. Tem apetite excelente, não tem queixas gastrintestinais - a não ser ocasionalmente fezes
amolecidas -, tem bom nível de energia e não se queixa de fadiga. Nega intolerância a frio ou calor. Ao exame, a
frequência cardíaca é de 108 bpm, a pressão arterial é de 142/82 mmHg, e ela está afebril. Ela olha fixamente
para você, e seus olhos estão um tanto protuberantes. Você nota uma glândula tireoide grande, lisa e indolor, um
sopro de ejeção sistólico 2/6 no exame cardíaco e que a pele está quente e seca. Há tremor suave em repouso.”



APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DA TERCEIRA ETAPA DA PESQUISA

QUESTIONÁRIO: IMPRESSÕES ACERCA DA SIMULAÇÃO REALIZADA COM O PROTÓTIPO DE
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

Para cada uma das 17 (dezessete) afirmativas relacionadas abaixo, assinale uma única resposta de acordo
com a sua experiência na participação da simulação de encontro clínico com o uso de protótipo de sistema
de Prontuário Eletrônico do Paciente (referido abaixo como Protótipo de Sistema de PEP).

1 - O Protótipo de Sistema de PEP tem uma interface organizada e fácil de usar. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

2 - O Protótipo de Sistema de PEP proporciona ferramentas específicas para diferentes especialidades.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

3 - O Protótipo de Sistema de PEP permite acesso rápido ao histórico dos pacientes. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

4 - O Protótipo de Sistema de PEP permite acesso remoto às informações. (Discordo totalmente / Discordo
parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

5 - O Protótipo de Sistema de PEP permite o compartilhamento de informações entre estudantes e
profissionais da saúde. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo
parcialmente / Concordo totalmente);

6 - O Protótipo de Sistema de PEP elimina a duplicidade de dados e a duplicidade de pedidos de exames.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

7 - O Protótipo de Sistema de PEP é integrado a outros sistemas de informação. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

8 - O Protótipo de Sistema de PEP permite processamento contínuo e atualizado de dados. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

9 - O Protótipo de Sistema de PEP permite organização sistemática, objetiva e clara das informações.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

10 - O Protótipo de Sistema de PEP, se implementado na prática, proporcionaria facilidade na consulta de
dados em atendimentos futuros. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo /
Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

11 - O Protótipo de Sistema de PEP auxilia no processo de tomada de decisão e na efetividade do cuidado.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);



12 - O Protótipo de Sistema de PEP possibilita redução no tempo de atendimento. (Discordo totalmente /
Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

13 - O Protótipo de Sistema de PEP ajuda na prevenção de erros de diagnóstico, na prescrição e interação
de medicamentos. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo
parcialmente / Concordo totalmente);

14 - O Protótipo de Sistema de PEP proporciona melhoria na qualidade do atendimento. (Discordo
totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente);

15 - O Protótipo de Sistema de PEP apresenta problemas de ordem técnica. (Discordo totalmente / Discordo
parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo totalmente);

16 - O Protótipo de Sistema de PEP, se implementado na prática, teria impacto negativo na relação
médico-paciente. (Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo
parcialmente / Concordo totalmente);

17 - O Protótipo de Sistema de PEP, se implementado na prática, aumentaria meu tempo de trabalho.
(Discordo totalmente / Discordo parcialmente / Não concordo nem discordo / Concordo parcialmente / Concordo
totalmente).


