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Introdução: O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) surgiu para atender a demanda das
instituições de saúde por sistemas capazes de unir informações clínicas e administrativas. Em
2010, o Hospital de Base concluiu a implantação de um abrangente sistema de registros eletrônicos. Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a experiência dos profissionais
da saúde com a nova ferramenta, a partir da análise das principais vantagens e desvantagens
deste sistema, do tempo de treinamento recebido para uso do novo software e da opinião desses sobre o acesso remoto às informações contidas nos prontuários eletrônicos. Materiais e
Métodos: Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário elaborado pelos
autores, baseado no estudo de Namorato et al. (2013) e adaptado para a realidade do Hospital
de Base. Responderam a esse questionário 68 profissionais da saúde vinculados ao Hospital
de Base, nas funções de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, dentre
outros, e que estavam envolvidos diariamente, em 2014, com a utilização do PEP. Resultados:
Dos 68 participantes 91% assinalaram como vantagem do PEP o acesso rápido ao histórico do
paciente. Outras duas vantagens também citadas por mais de 50% dos participantes foram o
compartilhamento das informações do paciente por diversos profissionais da saúde através do
PEP e o uso do sistema eletrônico de registros como fonte para pesquisas. Por outro lado, 78%
dos entrevistados apontaram como a principal desvantagem do PEP as falhas do sistema, que
prejudicam o atendimento. Conclusão: O estudo concluiu que apesar das desvantagens, da
necessidade de constante aprimoramento do sistema e da importância de uma capacitação mais
adequada dos profissionais para fazer uso do software, 59% dos entrevistados consideram o
prontuário eletrônico mais vantajoso no trabalho dos profissionais de saúde e 65% consideram
mais vantajoso para o tratamento dos pacientes.
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