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RESUMO 

Nos dias atuais, com a globalização e o avanço tecnológico caminhamos por mais 
uma transição social que transforma todo modo de vida da sociedade. A Tecnologia 
da Informação (TI) e Sistema de Informação (SI) tem se apresentado como um dos 
fatores de progresso, tornando-se chave fundamental para o desenvolvimento social 
e econômico de uma região. Neste contexto os avanços e investimentos em TI e SI 
são relevantes, pois quanto maior o conhecimento e a exploração de informações 
maior será a capacidade de uma gestão exitosa, seja em ambientes empresariais, 
financeiros, ou de prestação de serviços de saúde pública. Diante desse cenário, o 
objetivo deste estudo é analisar os avanços e entraves da gestão administrativa a 
partir do uso da tecnologia e sistemas de informação pelas unidades de urgência e 
emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) no tocante ao atendimento dos 
usuários. Para tanto, será necessário, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica com o 
intuito de descrever as contribuições que TI e SI podem proporcionar aos diversos 
ambientes organizacionais que visam atendimento ao público; delinear 
conceitualmente o ambiente organizacional das unidades de urgência e emergência 
do SUS e, resgatar estudos aplicados do tema “atendimento aos usuários à saúde 
pública e TI”. E, posteriormente, a partir do embasamento teórico, conhecer as 
implicações do uso da tecnologia da informação e de sistemas de informação nas 
unidades de urgência e emergência do SUS em uma cidade do interior de São Paulo, 
via pesquisa documental e entrevistas com as equipes administrativas e de apoio e 
também com a equipe técnica em saúde (profissionais usuários dos sistemas de 
informação). Tal dinâmica classifica este estudo como exploratório e descritivo, com 
abordagem qualitativa. Como se trata de um estudo em andamento, a partir da 
discussão conceitual e observação até o presente momento, foi possível detectar 
vários recursos de TI e SI relevantes para a melhoria no atendimento ao público, no 
setor da saúde pública. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia da Informação; Sistema de Informação; Gestão e 
Atendimento ao usuário na Saúde Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

2 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o advento da globalização, a evolução tecnológica vem 

transformando vários aspectos sociais e econômicos na vida das organizações e, 

portanto, nas partes interessadas (stakeholders) no âmbito da organização, com 

destaque neste estudo, os usuários dos serviços destas organizações. A Tecnologia 

e Sistema de Informação têm se apresentado como um dos fatores de progresso, 

tornando-se chave fundamental para o desenvolvimento das organizações e, portanto, 

de uma região.  

Observa-se a inter-relação da Tecnologia da Informação (TI) e Sistemas 

de Informação (SI), visto que TI reúne contribuições da tecnologia (ferramentas 

computacionais) e da gestão (transformação de informações), condição que permite 

alavancar e instalar Sistemas de Informação que por sua vez pode contribuir com um 

ambiente integrado e consistente. 

Entende-se que, para a concretização de qualquer desenvolvimento os 

aspectos “qualidade e eficiência” nos sistemas de informação são imprescritíveis no 

processo de gestão e, portanto, suscita como foco em diversos estudos para contribuir 

com avanços na qualidade do atendimento ao usuário via gestão da relação entre 

equipe administrativa e equipe técnica da entidade, condição que corrobora com a 

relevância em analisar os sistemas de informação e suas implicações nos diversos 

setores da entidade. 

Neste contexto, surge a indagação “De que forma a implantação da 

Tecnologia da Informação e de Sistemas de Informação em unidades de urgência e 

emergência do Sistema Único de Saúde pode impactar na gestão e no atendimento à 

saúde da população? “.  Isto posto que, em uma cidade no interior do estado de São 

Paulo, foi implantado um projeto em uma unidade o Sistema Integrado de Gestão a 

Saúde (SIGS), desenvolvido e mantido pela Divisão de Informática da Prefeitura para 

uso da Secretaria da Saúde, atualmente é utilizado por toda a rede básica e para fins 

administrativos. 

Todavia, há pouca divulgação do impacto das novas TI e SI na melhoria 

do atendimento à saúde pública. Diante desse cenário e questionamento, o objetivo 

deste estudo é identificar as implicações que a Tecnologia e Sistema de Informação 



 

implantados no Pronto Socorro Dr. Álvaro Jorge Azzuz, no tocante a gestão 

administrativa e à efetividade no atendimento à população após sua implantação. 

Ressalta-se também, como justificativa, a oportunidade temporal, do 

presente pesquisador, que no momento, é estagiário no setor de TI – na equipe de 

“analistas de sistemas” em uma Unidade de Urgência e Emergência do Sistema Único 

de Saúde em uma cidade do interior de São Paulo e que está acompanhando a 

implantação e evolução do uso de tecnologia de informação em busca de melhoria na 

gestão administrativa e no atendimento ao usuário do sistema de saúde pública. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Para responder à questão de pesquisa, pretende-se analisar os avanços 

e entraves da gestão administrativa a partir do uso da tecnologia da informação e 

sistemas de informação pelas Unidades de Urgência e Emergência do Sistema Único 

de Saúde (SUS) no tocante ao atendimento dos usuários. 

 

3.2 Objetivos Específicos   

Para alcance do objetivo geral, serão necessários os seguintes passos: 

- Descrever as contribuições que TI e SI podem proporcionar aos 

diversos ambientes organizacionais que visam atendimento ao público. 

- Delinear o ambiente organizacional das Unidades de Urgência e 

Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Apresentar estudos do tema “atendimento aos usuários a saúde pública 

e TI”. 

- Conhecer as implicações do uso da tecnologia da informação e de 

sistemas de informação nas Unidades de Urgência e Emergência do Sistema Único 

de Saúde. 

 

4 METODOLOGIA  

 

O trabalho está sendo realizado, inicialmente, por uma pesquisa 

bibliográfica, com a finalidade de aprofundamento conceitual dos temas: Tecnologia 



 

da Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI); ambiente organizacional das 

Unidades de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS).  

E, para conhecer a realidade do tema, será realizada uma pesquisa de 

campo nas Unidades de Urgência e Emergência do SUS em uma cidade do interior 

de São Paulo, para conhecer as implicações do uso da tecnologia da informação e de 

sistemas de informação.  A coleta de dados será realizada em duas etapas, 

primeiramente via pesquisa documental e de observação. E, posteriormente através 

de entrevistas com as equipes administrativas e de apoio e, também, com a equipe 

técnica em saúde (profissionais usuários dos sistemas de informação). 

Para as entrevistas serão utilizados questionários que serão aplicados 

através de agendamentos. Os dados serão analisados de forma qualitativa. A 

pesquisa se configura em um estudo exploratório e descritivo, com abordagem 

qualitativa ao tratar de análise das relações tecidas pelos sistemas de informação 

entre as equipes organizacionais e as implicações na gestão e no atendimento do 

usuário. 

Segundo Minayo (2002) a pesquisa qualitativa responde a 

questionamentos muito particulares, já que se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Ela trabalha com um universo de significados, 

motivações, aspirações, valores e atitudes, e que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, processos e fenômenos.  

Para Alyrio (2009) a pesquisa exploratória é caracterizada pela 

existência de poucos dados disponíveis, em que se procura aprofundar e apurar 

ideias. Já na pesquisa descritiva se busca essencialmente a enumeração e a 

ordenação de dados, sem o objetivo de comprovar ou refutar hipóteses exploratórias. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Estamos vivendo em um mundo altamente integrado e a revolução 

tecnológica apresenta grande papel nessa transformação. Seguindo esta tendência, 

a tecnologia da informação começou a ser usada nas organizações hospitalares em 

meados de 1970, conforme destacado por Daniel, Pereira & Macadar (2016) e vêm 

se tornado uma das principais ferramentas para evolução e êxito na gestão 

organizacional. 



 

Desta forma, Laudon & Laudon (2010), destaca a Tecnologia da 

Informação (TI) como todo software e todo hardware usado a fins organizacionais. 

Isso inclui computadores, disk drives, impressoras e todos objetos tecnológicos 

usados como ferramentas para atingir os objetivos, ressaltando também os milhares 

de sistemas operacionais encontrados nas grandes organizações, tais como, 

Windows ou Linux e o pacote Microsoft Office. 

Observa-se que os Sistemas de Informação (SI) são mais complexos, 

podendo ser conceituados como um conjunto de elementos interligados entre si, 

trabalhando em busca de um determinado objetivo organizacional. Os componentes 

básicos de todos os sistemas são: entradas/inputs; processamento das informações; 

saída/outputs; retroação/feedback.   

Entende-se que a Tecnologia e Sistema de Informações são uma nova 

maneira de fazer negócios, e esta dinâmica afetará as carreiras de todos em grande 

medida. Antes do uso de sistemas, toda operação organizacional era manual, 

demandando muito tempo e desgaste para determinadas praticas. Segundo 

Wackulicz (2016), “as tecnologias e sistemas de informação, desempenham papel 

vital e ampliador de negócios dentro das organizações, contribuindo com todos os 

tipos de empresas no que diz respeito a efetividade dos processos de negócios e 

tomadas de decisões gerenciais”. 

E os benefícios das novas tecnologias podem ser aproveitados por todos 

os gestores que tenham uma visão sistêmica na resolução de problemas, tal como no 

setor de saúde, conforme exemplo citado por Laudon & Laudon (2010, p.08): 

O Hospital Doylestown customizou o Iphone para oferecer aos médicos um 
acesso móvel seguro de qualquer parte do mundo ao MEDITECH, um sistema 
eletrônico de registros médicos. O sistema fornece informações sobre sinais 
vitais, medicamentos, resultados de laboratório, alergias, anotações de 
enfermeiras, resultados terapêuticos e até mesmo dietas dos pacientes na tela 
do iPhone. “Toda radiografia já feita pelo paciente, todo relatório médico está 
disponível no iPhone”, relata o Dr. Scott Levy, vice-presidente e diretor médico 
do Hospital Doylestown. 
 
 

Assim é relatado que toda cabeceira do leito de cada paciente tem um 

iPhone e que os médicos usam para: 

 
Acessar aplicações medicas de referência, como a Epocrates Essentials, para 
ajuda-los a interpretar resultados de exames e obter informações. O 
departamento de sistemas de informação do Doylestown conseguiu criar o 
mesmo alto nível de segurança para autenticação e registro de atividades de 
usuários do sistema que mantem em todas as aplicações de registros médicos 



 

baseados na web do hospital. As informações são armazenadas de forma 
segura no servidor do próprio local. (LAUDON & LAUDON, 2010, p. 8) 

 
 

Comtemplando a tendência da implementação tecnológica no apoio à 

saúde, os sistemas de informação, contribuem para as seguintes metas 

organizacionais consoante a Pinochet (2011, p. 385) “reduzir a redundância ou 

duplicidade de dados; fornecer dados com qualidade; manter a integridade de dados; 

proporcionar uma interface relativamente mais acessível com avanços da tecnologia 

e facilitar o acesso a uma única base dos dados”. 

Os sistemas de informação possuem grande contribuição para gerenciar 

as informações no tocante à saúde da população e Segundo Daniel, Pereira & 

Macadar (2014), O sistema disponibiliza para secretarias municipais e estaduais de 

saúde informações imprescindíveis para o desenvolvimento de uma boa gestão de 

acordo as peculiaridades de cada região. 

No tocante a contribuição dos sistemas de informação em apoio a saúde 

pública, como citado por Mourão; Neves (2006, p. 5) “a informática na área da saúde 

tem como objetivo principal colocar o computador no ponto de assistência, ou seja, no 

consultório médico, ambulatorial, enfermaria, administração e no próprio leito 

hospitalar, permitindo o acesso a informação clínica, boletins e históricos [...]”. 

Pinochet (2011), em um trabalho de revisão bibliográfica com o objetivo 

de apresentar novas tendências da Tecnologia da Informação (T.I.) para a gestão em 

saúde lista o uso de diversas tecnologias emergentes na área, como Prontuário 

Eletrônico do Paciente (P.E.P.), Sistema de Informação Gerencial (SIG), Business 

Intelligence (B.I.), Cartões Inteligentes, Tecnologias sem fio e computação móvel, 

entre outras, chegando a conclusão de que essas tecnologias permitem ganhos 

importantes na eficiência do atendimento, gerindo assim a demanda de pacientes de 

forma racional e responsável.  

Consoante isto, com o aumento da demanda e busca desordenada pelos 

serviços em unidades de pronto-atendimento, foi realizado um estudo de caso em uma 

unidade de urgência e emergência no interior de São Paulo, com o objetivo de 

promover estratégias de melhorias em ações de saúde através de uma ferramenta de 

informática, a pesquisa obteve à conclusão que os sistemas de informação impactam 

positivamente os serviços prestados pelos profissionais da área de saúde. (SANTOS; 

SAMPAIO; ALGARTE, 2016) 



 

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa o mais alto nível de 

atenção à saúde da população brasileira e pode ser considerado como um “sistema”.  

Divido em três setores, pode-se observar que, no setor primário estão as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), caracterizada como a porta de entrada do 

paciente no SUS, é responsável por procedimentos básicos, prevenção de doenças e 

marcações de exames. O setor secundário é representado pelas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) e também as unidades de Urgência e Emergência, responsável 

pelos procedimentos de revitalizações dos pacientes em casos graves e pela 

transferência para o setor terciário quando necessário. Sendo o setor terciário o mais 

alto nível de atendimento em atenção à saúde, são os hospitais grandes, complexos 

e detentores de tecnologia mais avançada, podendo ser considerado o setor de saída 

de resultados e ao mesmo tempo um mecanismo de retroação do sistema. A retroação 

é a resolução do caso epidemiológico e transferência de resultados para o setor 

primário. 

Como se trata de um estudo em andamento, a partir da discussão 

conceitual até o presente momento, foi possível detectar vários recursos de TI e SI 

relevantes para a melhoria no atendimento ao público, no setor da saúde pública. E, 

através da observação estruturada, por um dos autores, em uma Unidade de Pronto 

Atendimento em Urgência e Emergência, de uma cidade do Estado de São Paulo, foi 

possível descrever algumas resoluções de problemas, que ocorriam entre a gestão e 

o atendimento ao público, resolvidos através do uso de novas Tecnologias e Sistemas 

de Informação, como pode ser observado no Quadro 01. 

 

QUADRO 01 - Resolução de problemas e otimização de tempo e tarefas com o uso de 
sistemas de informação na unidade de Serviços em Urgência e Emergência 

Problema Sistema de 
Informação 

Impactos Otimização 

Triagem não 
qualificada do paciente 

Acolhimento com 
Classificação de Risco 

(A.C.C.R.); Sistema 
Integrado de Gestão 

(SIG) 

Condução dos casos 
dentro dos recursos 

necessários e 
acessíveis 

Diminuição do tempo na 
triagem, em futuros 

atendimentos e maior 
eficiência nas tarefas 

Possibilidade de erro 
da equipe de saúde 

devido à falta de 
histórico e informações 
necessárias sobre os 

usuários 

Prontuário Eletrônico 
do Paciente (PEP); 

Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) 

Informações, 
históricos clínicos e 

dados inter-
relacionados de todos 
os usuários do sistema 

Identificação 
instantânea pelo 

profissional de saúde, 
permitindo assim maior 

qualidade e confiabilidade 
no atendimento 



 

Erros de interpretação 
na prescrição de 
medicamentos à 

usuários 

Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) 

 

Implantação da 
Prescrição Médica 

Eletrônica 

Padronização dos 
medicamentos e 
principais itens 

necessários a uma 
prescrição segura, 

garantindo a legibilidade e 
ausência de rasuras. 

Demanda excessiva 
de tempo na 

identificação e avaliação 
do paciente 

Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) 

Inclusão da escala 
de coma Glasglow 

Um instrumento valioso 
na avaliação do estado 

neurológico do paciente, 
envolvendo queixas por 
trauma crânio-encefálico 

(TCE) 
Demanda excessiva 

de tempo na avaliação e 
identificação do 

paciente 

Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) 

Inclusão da escala 
Pré-Hospitalar de 

Cincinnati, utilizado 
em sinais de acidente 

vascular encefálico 
(AVE) 

Identificação rápida dos 
sinais e condução em 
tempo hábil para um 
tratamento efetivo, 

minimizando os riscos, 
diminuindo as sequelas e 

reduzindo o índice de 
mortalidade pós-AVE 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em observação no local pesquisado e nos estudos 
locais de Santos; Sampaio e Algarte (2016). 

 
Observa-se que, os sistemas de informações implantados oferecem às 

unidades de urgência maior flexibilização e otimização nos serviços prestados à saúde 

da população e todos os problemas apresentados no Quadro 01, foram resolvidos ou 

minimizados mediante a adoção de novos sistemas de informação.   

A sistematização dos dados e possibilidade de apuração de indicadores 

inseriu bons resultados para a entidade com um todo e, não apenas para um 

departamento. Todos foram beneficiados, os usuários do serviço, os profissionais 

técnicos e administrativos e, claro os gestores, permitindo assim o diagnóstico correto, 

apontamento das medidas para minimizar os problemas de qualidade enfrentados e 

redução do tempo de espera da população. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

No mundo contemporâneo, para uma organização ter sucesso e atingir 

seus objetivos organizacionais são necessários os recursos tecnológicos. Ainda mais 

uma entidade de saúde pública, com toda sua complexidade burocrática e política, 

são imprescindíveis para qualidade do serviço prestado, as tecnologias e os sistemas 

de informação para trabalhar de forma eficiente a interdependência das partes na 

busca de um propósito em comum. 



 

Pelo estudo de caso na entidade pesquisada, pode-se observar que o 

Sistema Único de Saúde (SUS), é interligado em três esferas, nacional, estadual e pôr 

fim a municipal, sendo responsabilidade dos gestores identificar as necessidades 

básicas de saúde da população de sua localização. Feito isso, os conselhos 

municipais de saúde solicitam o desenvolvimento de ferramentas de Sistemas de 

Informações únicos para realidade daquele distrito. Tal solicitação é executada pela 

equipe de analistas de sistemas da Prefeitura, em vínculo com a equipe técnica e 

especialista. 

A eficiência da interdependência dos diversos setores da saúde pública 

é vinculada a abordagem dos sistemas de informações para resolução de problemas 

em um dos setores sociais mais vulneráveis. Tal abordagem, contribui inclusive com 

o tempo de espera do atendimento que não significa apenas tempo, mas sim saúde, 

visto que, o tempo é uma variável crucial e amplia a eficiência dos futuros 

procedimentos médicos. 

A administração pública nas unidades de urgência e emergência têm 

evoluído muito ao longo dos tempos, desta forma, é inegável o impacto de TI e SI na 

evolução do profissional de administração e gestão à saúde. A introdução de sistemas 

e tecnologia dentro das unidades revolucionou os serviços nas últimas décadas, 

possibilitando maior flexibilidade na obtenção, armazenamento e distribuição dos 

dados. Os sistemas atualizados são capazes de eliminar a lentidão dos processos 

anteriores e evitar a entropia. A constante evolução da informatização na área da 

saúde propõe que todo profissional, administrativo ou técnico, participe de um 

processo de atualização de seus conhecimentos, buscando constantemente se 

integrar e contribuir para o sistema, a fim de prestar com qualidade os serviços à 

sociedade. 

A partir do estudo e observação foi possível detectar que após a 

implantação das tecnologias e sistemas de informação, na Unidade de Pronto 

Atendimento em Urgência e Emergência pesquisada, a gestão administrativa se 

otimizou no tocante ao apoio e efetividade no atendimento à saúde da população.  

Além disso, no ambiente organizacional a evolução acelerada e 

acompanhada das tecnologias de informação e as diversidades em sistemas de 

informação proporcionam impacto direto na atividade de gestão e atendimento à 

saúde da população.  



 

Desta forma, especialmente na área da saúde, um dos setores mais 

vulneráveis das políticas públicas, valorizar a implantação de tecnologias da 

informação, fazer uso, saber analisar e interpretar os dados fornecidos pelos sistemas 

de informação são requisitos fundamentais no que diz respeito na busca de melhorar 

a qualidade do atendimento à saúde pública e, portanto, os resultados devem ser 

mensurados para justificar os investimentos em tecnologias e sistemas de informação. 

E, ainda que sejam disseminados nas regiões mais carentes, com uma população 

ainda mais vulnerável às questões de saúde pública.  

Portanto, a presente investigação busca contribuir com estudos da área, 

assim como para divulgação dos avanços no uso de TI e SI nos municípios brasileiros 

que ainda não contemplam tais inovações em sua gestão. 
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