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A informatização (software, hardware e infra-estruturas relacionadas) participa hoje em vários aspectos da

nossa vida diária, pessoal e profissional. Teve início na Europa, em especial na Holanda, na Suécia e

Inglaterra, e operacionaliza-se através da criação de sistemas de registo e comunicação de informação, e

pela introdução de várias ferramentas para a prescrição de medicamentos e meios complementares de

diagnóstico. No exercício médico, os computadores passaram a ser o terceiro elemento no consultório,

juntamente com o médico e a pessoa que o procura.

Em Portugal, a informatização chegou também à rotina das consultas, onde se começaram a usar vários

instrumentos e ferramentas, com o propósito de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e melhorar

os resultados em saúde para a população.

Tratando-se de uma realidade complexa, importa fazer um ponto da situação baseado nos anos de

experiência desde a sua introdução.

São muitas as vantagens da informatização nos serviços de saúde:

● Melhor organização do processo clínico, com recolha da informação mais consistente, que leva a

um melhor armazenamento e processamento da informação;

● Diminuição do erro médico, com a introdução de alertas/lembretes que ajudam a lidar com o

grande número de variáveis relacionadas com a saúde dos doentes;

● Melhoria da comunicação entre médicos e entre instituições: letra legível, melhores relatórios,

facilidade de armazenamento da informação;

● Melhor identificação de grupos específicos de doentes, com vantagem na análise epidemiológica e

organização dos serviços;

● Melhor gestão de recursos, através do fornecimento de informação relativa à prescrição de meios

complementares de diagnóstico e de medicamentos;

● Acesso facilitado à informação tanto no espaço como no tempo;

● Apoio ao Ensino Médico;

● Criação de Bases de Dados mais fiáveis, facilitando o desenvolvimento de projetos de Investigação,

e de programas de Melhoria Contínua da Qualidade.

No entanto, são conhecidos os constrangimentos que dificultam a aplicação na prática. O registo

eletrónico está dependente da existência de software apropriado, hardware adequado, ligação eficiente à

rede de transferência de dados (internet), e funcionamento eficaz da infraestrutura de alimentação

energética (redes elétricas), e necessita de manutenção regular e apoio especializado em contínuo:
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● Notamos que as dificuldades são relatadas diariamente pelos profissionais no terreno e expressas

em múltiplos artigos de opinião que vão surgindo tanto em forma científica como na comunicação

social.

● São frequentes as falhas informáticas ao nível da velocidade de processamento da informação, ao

nível de bloqueios na própria aplicação informática e na necessidade de transitar entre aplicações

não interligadas num sistema estruturado de registo clínico.

● Condicionamento das consultas pelas sucessivas falhas e demora das aplicações informáticas,

existindo períodos de silêncio/tempos mortos em que o médico não pode desviar a atenção do

ecrã, com quebra da comunicação com o doente. Esta situação pode levar à redução da percepção

da importância da comunicação médico-doente e do efeito terapêutico da mesma.

● O melhor aproveitamento dos vários instrumentos e ferramentas dependem do treino adequado e

em quantidade suficiente dos vários intervenientes: médicos, enfermeiros, secretários clínicos ou

administrativos, que desde o início da sua implementação são quase inexistentes.

● Falta de indicadores de qualidade, bem definidos, que leva a que se multipliquem os campos de

preenchimento estruturado, para responder mais a carteiras de contratualização dos serviços do

que direcionados à melhoria dos processos assistenciais e dos resultados em saúde.

● Excesso de burocracia informática imposta por um elevado número de aplicações sem integração,

obrigando a multiplicar a quantidade de vezes em que a mesma informação tem de ser inserida

num só processo clínico, com perda de tempo útil.

Com a Pandemia da Covid-19, esta mecanização agravou-se tanto na introdução de novos programas como

o eVacinas, a Plataforma Trace-Covid como na implementação de teleconsultas, na sua maioria sem

interligação direta ao programa principal de gestão do ficheiro clínico (SClinico ou MedicineOne). As

atualizações sucessivamente introduzidas não conseguiram dar resposta eficaz tendo em conta o fim a que

se destina, mantendo a linha anterior de criação de mais um programa para cada necessidade, num

caminho errático de complexidade crescente.

A informática tem de ser um processo ao serviço da saúde e não um constrangimento no seu

desenvolvimento.

É fundamental que o desejado desenvolvimento e aprofundamento informático da área da saúde seja de

facto um complemento da consulta, ajudando e facilitando o trabalho dos profissionais de saúde, e

respeitando os seus procedimentos e objetivos. Pretende-se:

● Integrar o computador na consulta preservando a relação médico-doente.

● Criar procedimentos de facilitação de registos como a transcrição de voz, a gravação e a

digitalização automática.

● Alocar tempo necessário para os registos além do tempo de consulta, preservando a necessária

atenção à pessoa no seu contexto biopsicossocial.

● Preservar o ambiente ergonómico dos equipamentos, ajustando-os às características individuais

dos utilizadores, diminuindo o risco de doença profissional, de monotonia e de repetibilidade de

alguns gestos manuais e de stress físico e psicológico.
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● Diminuir a carga burocrática sobre o trabalho do médico, com reflexo direto na prevenção do

burnout. Vários estudos demonstraram que o burnout se relaciona diretamente com o aumento da

carga de trabalho burocrático e com a diminuição da satisfação no trabalho. Consequentemente

associa-se a maior absentismo, potencialmente mais erros médicos, aumento dos custos diretos

nem saúde e diminuição da qualidade da relação médico-doente.

Face ao exposto, a Direção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar recomenda:

1. Que seja definido o que é importante constar do processo clínico eletrónico tendo em

consideração que este se refere primordialmente ao doente e não aos objetivos dos serviços de

saúde;

2. Que seja definido o tempo despendido em registos para cada consulta médica;

3. Integrar a opinião e a prática dos profissionais no terreno na reavaliação e revisão dos sistemas

informáticos em utilização;

4. Implementar sistemas de facilitação que permitam reduzir o tempo despendido nos registos,

nomeadamente eliminando a necessidade de duplicação de registos de informação e

automatizando a transcrição dos resultados dos exames complementares e outra informação

documental;

5. Implementar um tempo dedicado aos registos clínicos, suplementar ao tempo de consulta;

6. Promover uma formação eficiente dos profissionais de saúde na utilização das tecnologias de

informação e comunicação;

7. Implementar sistemas informáticos baseados em infraestruturas de hardware e software

eficientes, promovendo a sua interligação e manutenção adequadas, minimizando o desperdício

atualmente existente.
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