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RESUMO 
A gestão das organizações hospitalares é bastante influenciada pela disponibilidade e pela utilização da 
informação para a tomada de decisões. No entanto, para que a informação esteja disponível de forma adequada, 
é necessário que o hospital possua um Sistema de Informação baseado na Tecnologia da Informação. Diante 
dessa realidade, este trabalho, oriundo de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso, objetivou investigar a situação de todos os hospitais localizados na 
região médio-norte mato-grossense quanto à utilização de Sistema de Informação de apoio à gestão. O estudo 
classifica-se como um estudo de caso com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio da 
aplicação de um questionário, que foi respondido pelos administradores dos hospitais da região. Verificou-se 
que oito dos nove hospitais pesquisado utilizam Sistema de Informação, sendo que todos os sistemas utilizados 
gerenciam apenas informações administrativas. O sistema utilizado em um dos hospitais públicos  gerencia 
informações clínicas e em um dos hospitais privados gerencia informações relacionadas à gestão de custos. 
Embora a utilização de sistemas de informação que gerenciem, de forma integrada, as informações no âmbito 
do hospital seja algo de grande importância, ainda existem barreiras que necessitam ser vencidas para que 
isso seja uma realidade na prática.

ABSTRACT
The management of hospital organizations is strongly influenced by the availability and the use of information 
for decision-making. However, the information will be available in an appropriate manner only if  the 
hospital has an information system based on Information Technology. Given this reality, this work, from a research 
project funded by the Research Support Foundation of the State of Mato Grosso, aimed to investigate the situation of 
all hospitals located in the mid-north region of Mato Grosso and the use of information system management 
support. The study is classified as a case study with a quantitative approach. Data were collected through the 
application of a questionnaire that was answered by the administrators of hospitals in the region.  Eight out of 
nine hospitals surveyed use Information System, and theses systems manage only administrative date. The 
system used in one of the public hospitals manage only clinical information; the one used in the private hospital 
manages information related to costs. Although the use of Information Systems that manage information in 
an integrated manner within the hospital is something of great importance, there are still barriers that need to 
be overcome for this to be a reality in practice.
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INTRODUÇÃO
Os hospitais são organizações complexas, sendo sua 

adequada gestão um grande desafio. Essa complexida-
de é oriunda da multiplicidade de serviços existentes no 
âmbito desse tipo de organização, os quais contribuem 
para o alcance dos fins a que essa instituição se propõe. 
Esse nível de complexidade pode ser ainda maior ou 
menor, de acordo com a disponibilidade de um produto 
que é indispensável para a gestão: a “informação”.  Desse 
modo, é consenso entre os principais autores que a gestão 
moderna exige  que  as decisões sejam tomadas tendo 
por base o máximo possível de informações1.

Embora a informação seja uma ferramenta tão impor-
tante, Junior2 ressalta que, na área da saúde, a ideia de 
gerir baseando-se em informação ainda não foi assimi-
lada completamente. Assim, para gerir e tomar decisões 
com base em informações, é imprescindível a utilização, 
por parte da organização, de um Sistema de Informação 
baseado na Tecnologia da Informação. Para Guimarães 
e Évora3, as informações são um recurso primordial para 
a tomada de decisão e o Sistema de Informação visa 
processá-las e transmiti-las.  

Na atualidade, não se concebe mais a ideia de regis-
trar todos os dados necessários de forma manual, sem 
o auxílio da Tecnologia da Informação. No entanto, de 
acordo com Falk4, cerca de apenas 15% dos hospitais 
brasileiros têm sistema informatizado de gestão e essa 
escassez tende a ser ainda mais aguda nos hospitais 
públicos. A utilização de sistemas de informação para o 
melhor gerenciamento é apresentada por Falk4 como algo 
que, no futuro, vai ter um papel central na transformação 
da indústria da saúde. 

Para Góes5 um Sistema de Informação de serviços de 
saúde tem como propósito selecionar os dados  pertinentes  
a  esses  serviços  e  transformá-los  na  informação  neces-
sária  para  o  processo  de tomada  de  decisões,  próprio  
das  organizações  e  indivíduos  que  planejam,  financiam,  
administram, preveem, medem e avaliam os serviços.

Diante de sua importância, Vitorino e Pêssoa6 
inserem a Tecnologia da Informação como um subsis-
tema do “sistema hospital”. Na visão desses autores, 
a Tecnologia da Informação aplicada à saúde é vista 
como sinônimo de Sistema de Informação, sendo defi-
nida como todas as formas de conhecimento aplicadas 
à produção, gestão e disseminação de informações 
úteis para solucionar ou amenizar problemas de saúde 
de indivíduos ou populações. 

Diante da importância dos sistemas de informação 
baseados na Tecnologia da Informação para a gestão 
hospitalar, este trabalho objetivou verificar a situação 
dos hospitais públicos, privados e filantrópicos da 
região escolhida quanto à utilização dessa ferramenta 
de auxílio à gestão, desenhando, assim, um panorama 
situacional da região.

Sistema de Informação: conceitos e definições
Para a devida compreensão e definição de Sistema 

de Informação, faz-se necessária a apresentação de 
alguns conceitos relacionados e imprescindíveis: siste-
ma, dado e informação. A concepção de sistemas surgiu 
a partir do estudo dos seres vivos. Em 1971, o biólogo 
Ludwig Von Bertalanffy criou a Teoria Geral dos Sistemas 
(TGS), a qual tendia para as ciências biológicas, já que 
seu criador tinha formação nessa área; no entanto, ela 
é aplicável a todos os tipos de sistemas7.

Assim, Bochi e Shitsuka7 definem sistema como 
conjunto de partes que  formam um todo e que 
possuem  objetivo comum. Para Gil8, sistema é defini-
do como uma entidade conformada por dois ou mais 
componentes ou subsistemas que interagem para 
atingir um objetivo comum. Pode também ser entendido 
como um conjunto de elementos interdependentes, um 
todo organizado, ou partes que interagem formando 
um todo unitário e complexo9.

A partir das definições, não é difícil olhar ao derredor 
e identificar diversos tipos de sistemas, sendo o hospital 
visto como um sistema produtivo do tipo aberto, ou seja, 
aquele que interage diretamente com o ambiente exter-
no, o qual envolve fatores demográficos, geográficos, 
políticos, legais e etc.10. No âmbito do hospital, está o 
Sistema de Informação, que pode ser visto como um 
subsistema dentro do sistema hospital6. Assim, o Sistema 
de Informação, segundo Campos11, permite a coleta, o 
armazenamento, o processamento, a recuperação e a 
disseminação de informações.

O Sistema de Informação necessita de uma matéria-
-prima fundamental para a produção da informação: os 
dados. O dado é a premissa da informação. É definido 
por Castro12 como 

[...] um conjunto de registros qualitativos ou quantita-
tivos conhecidos que organizado, agrupado, catego-
rizado e padronizado adequadamente transforma-se 
em informação. 
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Segundo Bazzoti e Garcia13, 

os dados apresentam-se como elementos em sua 
forma bruta, os quais não podem por si só sustentar 
a estruturação necessária para tomada de ação. Os 
dados precisam passar por análise e transformações 
para se tornarem úteis.

Desse modo, Barbosa14 caracteriza dado como a base 
para gerar informações, mas, em si mesmo, não tem significa-
do algum. Um exemplo de dado são as cores do semáforo de 
trânsito. Os dados, quando trabalhados e organizados, são 
transformados em informação. Segundo Moraes15, a informa-
ção representa uma situação, que foi selecionada, tratada, 
resumida e organizada a partir de contextos determinados. A 
informação é determinada pela combinação e interpretação 
de dados, aos quais o homem atribui significado, podendo 
ser por meio de convenção ou representação14. Utilizando o 
exemplo anterior e atribuindo-lhe um significado, um valor, 
obtém-se, então a informação: verde – continuar; amarelo – 
atenção; e vermelho – parar. Desse modo, a informação são 
os dados organizados, estruturados de modo a transmitir 
mensagens e auxiliar nas decisões.

As informações podem ser obtidas por meio de fontes 
formais e informais. As formais são as que, de alguma 
forma já foram validadas, ou seja, artigos, livros e outros, 
caracterizando fatos já ocorridos e que são públicos. As 
informais são as não registradas, que estão mais perto do 
momento atual, ou seja, ainda se encontram na fase de 
discussão e concepção, sendo geralmente propagadas 
de pessoa a pessoa16.

Sistema de Informação aplicado a hospitais
A utilização de Sistemas de Informação em hospitais 

evoluiu significativamente, partindo de uma realidade 
em que os computadores eram empregados somente 
para operar tarefas simples e isoladas, até a integração 
global das informações, por intermédio de um sistema 
único. Um Sistema de Informação hospitalar é definido 
por Johanston17 como um sistema computadorizado que, 
instalado em um ambiente hospitalar, objetiva registrar 
informações sobre os pacientes de tal forma que possam 
ser compartilhadas por todos os setores do hospital que 
delas necessitem. 

A área de abrangência do Sistema de Informação 
hospitalar pode ser subdividida em duas: Área clínica ou 
Assistencial e Administrativa.  Segundo Sigulem18, por 

um período de 30 anos (1960–1990), a função primordial 
dos computadores, dentro das instituições hospitalares, 
eram facilitar a geração de documentos indispensáveis 
para o reembolso do atendimento de pacientes e, com 
o passar do tempo, foi utilizado para automatizar a 
produção de relatórios. Hoje, os administradores podem 
ter acesso aos recursos necessários para administração 
e gerenciamento do hospital por meio da utilização de 
sistemas de informação. 

Os sistemas de informação hospitalares que antes 
tinham foco apenas administrativo estão mudando seu 
foco, tornando-se clínico-administrativos, executando entre 
outros serviços, gerenciamento da farmácia, laboratórios, 
nutrição, faturamento, ambulatório, financeiro etc.18,19. 

Dentre os sistemas aplicados à gestão clínica dos 
hospitais está o chamado prontuário eletrônico do 
paciente (PEP). Segundo Bianchini et al.19, o PEP pode 
ser reconhecido como um sistema utilizado para infor-
matizar o histórico do paciente. Seu objetivo principal é 
permitir a integração dos sistemas departamentais. Deve 
prover ao médico informações imediatas e de simples 
entendimento a respeito das condições de saúde atuais 
e passadas do paciente, com a finalidade de permitir 
uma adequada assistência.

De acordo com publicação do Departamento de 
Informática em Saúde20 da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), o PEP armazena informações relacionadas 
com a saúde da pessoa, utilizando recursos computacio-
nais, organizadas por um identificador único do paciente. 
Essas informações deveriam representar todos os eventos 
relacionados à saúde do indivíduo, desde o nascimento até 
a morte. Pode ser entendido de uma forma clara e simples 
como a transcorrência das informações do papel para um 
Sistema de Informação.

Destacam-se diversos benefícios da utilização do PEP, 
ou seja: aumento da qualidade do prontuário, diminuição 
do espaço de armazenamento de grandes informações, 
facilidade na pesquisa e apresentação da informação e 
melhoria na tomada de decisão.

METODOLOGIA
Este trabalho é oriundo de um projeto de pesquisa em 

execução, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), que objetiva desen-
volver um software para gestão hospitalar, tendo como local 
de estudo a região médio-norte mato-grossense. Assim, 
a fim de conhecer mais profundamente a realidade dos 
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hospitais da região quanto à utilização de sistemas de 
informação, foi realizado este estudo.

O Estado de Mato Grosso é divido em 16 regiões de 
saúde e a médio-norte é composta por 10 municípios, com 
população total de 206.704 habitantes21. Na região existem 
11 hospitais, entre públicos, privados e filantrópicos, sendo 
visitado nove  durante o levantamento dos dados para a 
realização deste trabalho. 

Este trabalho se classifica como um estudo de caso com 
abordagem quantitativa — tipo de estudo em que  o pesqui-
sador dedica-se a estudos intensivos do passado, presente 
e de interações ambientais de uma (ou de algumas) unidade 
social: indivíduo, grupo, instituição, comunidade22.

Para a coleta dos dados, foi elaborado um questio-
nário que foi respondido pelos administradores de nove 
hospitais da região, sendo analisados os dados destes. 
Em seguida, os dados foram organizados em tabelas a 
fim de possibilitar a apresentação e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As primeiras questões do instrumento aplicado 

objetivaram estabelecer o perfil dos hospitais estudados, 
com base nos seguintes aspectos: natureza jurídica, 
tempo de existência (anos), número de leitos, número 
de funcionários, existência de estrutura hierárquica 
formalizada (organograma).

Assim, a Tabela 1 apresenta os dados que possibilitam 
a caracterização desse perfil. Quanto à natureza jurídica, 
na região existem dois hospitais públicos, quatro privados 
e três filantrópicos. Percebe-se certo predomínio, quanto 
ao número, dos hospitais privados e filantrópicos sobre os 
públicos. Embora não lucrativos, os filantrópicos também 
são entidades privadas, de modo que, se comparado o 
número de hospitais públicos (2; 22%) com os privados 
lucrativos e não lucrativos (7; 78%), percebe-se que esse 
predomínio se torna ainda mais agudo.

Essa predominância do privado sobre o público na 
assistência hospitalar é uma herança histórica da constru-
ção do sistema de saúde brasileiro.  Desde 1966, quando 
da criação do Instituto Nacional da Previdência Social 
(INPS), o modelo de assistência hospitalar no Brasil estava 
baseado na compra de serviços das instituições privadas 
pelo poder público. De acordo com Oliveira e Teixeira23, 
o instituto passou a ser o grande comprador de serviços, 
de forma que, em 1967, dos 2.800 hospitais existentes no 
país, 2.300 estavam contratados pelo INPS. Segundo o 
IBGE24, no ano de promulgação da Constituição Federal, 

74,4% dos estabelecimentos eram privados e apenas 
25,6% públicos. Assim, o predomínio do setor privado 
sobre o setor público existente quando da promulgação 
da Constituição mantém-se e de forma mais profunda na 
região estudada, realidade que se repete no país, visto 
que, segundo pesquisa recente, o setor privado conta 
com 65% dos hospitais, sendo o principal prestador de 
serviços hospitalares no Brasil25.

Quanto ao número de leitos, percebe-se que a quanti-
dade varia de 22 leitos em um hospital privado a 78 leitos 
num hospital público. O número de leitos é utilizado para 
classificar os hospitais quanto ao porte. Sendo classificado 
da seguinte forma: pequeno porte: até 50 leitos; médio 
porte: de 51 a 150 leitos; grande porte: de 151 a 500 leitos; 
capacidade extra: acima de 500 leitos26. Assim, classifican-
do os hospitais da região quanto ao porte, 7 deles (78%) 
são de pequeno porte (até 50 leitos) e 2 (22%) de médio 
porte (de 51 a 150 leitos).

Quanto ao tempo de existência, os dados indicam que 
a maioria dos hospitais (7 deles) tem mais de 10 anos 
de existência. No entanto, apenas 4 hospitais possuem 
estrutura hierárquica formalizada com existência de 
organograma, sendo que, desses 4, 2 tem entre 5 e 10 
anos de existência. Outro fato relevante é que todos os 
hospitais que possuem estrutura hierárquica formalizada 
são privados. É possível que, em virtude de seus fins 
lucrativos, os hospitais privados tenham gestão mais 
técnica e profissionalizada.

Um indicador de eficiência hospitalar é o número de 
funcionários por leito. Para La Forgia e Couttolenc25, o 
índice de pessoal por leito reflete a eficiência alocativa, 
visto que registra a utilização de um recurso essencial 
na produção de atendimento hospitalar. No entanto, os 
autores afirmam que o número de trabalhadores é influen-
ciado pelo tamanho do hospital e sua complexidade, em 
virtude disso, não há normas internacionais para orientar 
a definição de metas ou padrões ideais.

Os dados indicam que o hospital que apresenta maior 
número de funcionários por leito é público (3,9) e de peque-
no porte, seguido de um privado (2,4) e outro público (2,2), 
ambos de médio porte. A média geral desse indicador é 
de 1,8, variando de 0,8 a 3,9. Em estudo realizado a fim 
de analisar a eficiência de hospitais, Couttolenc et al.27 
encontraram índice médio de 3,0 com o valor variando 
entre 0,1 e 5,0 entre as unidades pesquisadas. Neste 
estudo, os hospitais públicos apresentaram valores mais 
altos e os filantrópicos os menores índices. 
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Hospital Natureza jurídica Anos existência Número leitos Número de 
funcionários Funcionário/leito Organograma

Unidade Mista de 
Tangará da Serra

Público >10 32 125 3,9 Não

Hospital Municipal de 
Barra do Bugres

Público >10 78 168 2,2 Não

Hospital  e 
Maternidade Nova 
Olímpia

Privado >10 29 33 1,1 Sim

Hospital e 
Maternidade Santa 
Ângela

Privado >10 22 53 2,4 Sim

Hospital das Clínicas 
Vida e Saúde

Privado 5 a 10 57 96 1,7 Sim

Materdei Hospital Privado 5 a 10 34 16 0,5 Sim

Hospital e 
Maternidade Renato 
Sucupira

Filantrópico >10 48 51 1,1 Não

Hospital das Clínicas 
de Denise

Filantrópico >10 24 20 0,8 Não

Centro Hospitalar 
Parecis Euclides 
Horst

Filantrópico 5 a 10 28 55 2,0 Não

Tabela 1. Perfil dos hospitais da região médio-norte mato-grossense, 2011.

Os dados da Tabela 2 possibilitam a análise da 
situação dos hospitais estudados quanto à utilização 
de Sistema de Informação. Dentre os hospitais, apenas 
um, por sinal privado e de pequeno porte, possui em 
sua estrutura hierárquica um setor responsável espe-
cificamente pela Tecnologia da Informação. Esse setor 
responde pelos serviços de manutenção dos sistemas 
informatizados, não realizando desenvolvimento de 
novos softwares e nem mesmo suporte aos usuários. 
Nos demais hospitais, esse setor inexiste, sendo que, nos 
públicos, o pessoal da prefeitura do município responde 
por essa atividade e, nos privados, empresas ou profis-
sionais terceirizados prestam o serviço.

Quanto à estrutura física para a utilização de sistemas de 
informação, percebe-se que oito dos hospitais possuem rede 
cabeada, e apenas um não possui (trata-se de um hospital 
filantrópico e o segundo menor em número de leitos – 24). 
Dentre os que possuem rede, seis dispõem de servidor dedi-
cado, possibilitando a centralização dos dados num único 
banco de dados, requisito fundamental para o funcionamento 
de um Sistema de Informação integrado. 

Quanto ao número de computadores disponíveis nos 
hospitais, percebe-se que os maiores números se concen-
tram nos hospitais privados (31; 37), aparecendo em segui-
da um hospital público (25). Com base nessa informação 
e no número de funcionários, decidiu-se pela construção 
de um indicador do grau de informatização dos hospitais, 

por meio da relação computadores/funcionários. Nesta 
relação, destacaram-se novamente os hospitais privados 
(0,58; 0,39), aparecendo, em seguida, um hospital privado 
e um filantrópico com o mesmo índice (0,27). 

Esses dados são um reflexo do nível de investimento na 
modernização administrativa dos hospitais. Relacionando-
os com os dados da Tabela 1, percebe-se que os hospitais 
privados que mais utilizam os recursos computacionais 
estão entre aqueles que possuem estrutura administra-
tiva formalizada (organograma). Desse modo, os dados 
indicam que quanto maior o grau de organização admi-
nistrativa, maior a utilização da informática nos hospitais.

Ressalta-se que apenas a presença dos computadores 
nas unidades não é o suficiente para afirmar que o hospital 
utiliza Sistema de Informação, visto que o hardware somen-
te poderá atender as necessidades informacionais se 
houver a utilização de um software criado especificamente 
para esse fim. Assim, a Tabela 2 mostra que, mesmo não 
possuindo um grande número de computadores, oito dos 
nove hospitais utilizam software de apoio à gestão. 

Numa organização hospitalar, um software pode 
gerenciar, conforme apresentado no referencial teórico, 
informações de natureza administrativa e clínica. Quanto 
à essa questão, o instrumento utilizado listou as seguintes 
informações: administrativa (controle de estoques, dados 
estatísticos, contas médicas), gestão de custos, a qual 
também é uma informação de natureza administrativa 
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que foi tratada de forma específica e PEP (história clínica, 
resultado de exames, prescrições médicas). 

Conforme demonstra a Tabela 3, em todos os oito 
hospitais que utilizam software de apoio à gestão, o sistema 
gerencia informações de natureza administrativa, sendo 
que apenas um hospital privado de pequeno porte realiza 
a gestão de custos. Quanto ao PEP, em cinco dos oito 
hospitais, o software utilizado dispõe dessa ferramenta, no 

entanto, apenas um hospital público de pequeno porte a 
utiliza, embora ainda de forma incipiente. Nesse caso, o 
software foi desenvolvido para atender a necessidade do 
hospital, estando ainda em fase de desenvolvimento. Existe 
apenas o módulo do Pronto-Atendimento e Ambulatório em 
funcionamento, mantendo o registro da história clínica dos 
pacientes, sem integrar, no entanto, com os demais setores 
do hospital. Nos hospitais onde o PEP está disponível e não 

Nome/natureza 
jurídica

Setor de Tecnologia 
da Informação

Número 
computadores

Computadores/  
funcionários Rede Servidor dedicado Utiliza software

Público

Unidade Mista de 
Tangará da Serra

Não 25 0,20 Cabeada Sim Sim

Hospital Municipal de 
Barra do Bugres

Não 12 0,07 Cabeada Não Sim

Privado

Hospital e 
Maternidade Nova 
Olímpia

Não 9 0,27 Cabeada Sim Sim

Hospital e  
Maternidade Santa 
Ângela

Sim 31 0,58 Cabeada Sim Sim

Hospital da Clínicas 
Vida e Saúde

Não 37 0,39 Cabeada Sim Sim

Materdei Hospital Não 2 0,13 Cabeada Sim Sim

Filantrópico

Hospital e  
Maternidade Renato 
Sucupira

Não 14 0,27 Cabeada Sim Sim

Hospital das Clínicas 
de Denise

Não 3 0,15 Inexiste Não Não

Centro Hospitalar 
Parecis Euclides 
Horst

Não 10 0,18 Cabeada Não Sim

Tabela 2. Utilização de sistemas informatizados nos hospitais da região médio-norte mato-grossense, 2011.

Nome/natureza jurídica Natureza jurídica Administrativa Gestão de custos PEP

Unidade Mista de Tangará da 
Serra

Público Sim Não Sim

Hospital Municipal de Barra do 
Bugres

Público Sim Não Não

Hospital e Maternidade Nova 
Olímpia

Privado Sim Não Sim

Hospital e Maternidade Santa 
Ângela

Privado Sim Sim Sim

Hospital da Clínicas Vida e 
Saúde

Privado Sim Não Sim

Materdei Hospital Privado Sim Não Sim

Hospital e Maternidade Renato 
Sucupira

Filantrópico Sim Não Não

Centro Hospitalar Parecis 
Euclides Horst

Filantrópico Sim Não Não

Tabela 3. Informação gerenciada pelo software utilizado pelos hospitais da região médio-norte mato-grossense, 2011.

PEP: prontuário eletrônico do paciente.
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é utilizado, apresentam-se como motivos a necessidade de 
melhorar os equipamentos e a resistência dos profissionais 
médicos em alimentar adequadamente o sistema.

Segundo Neves e Mourão28 a adoção do PEP não 
acontece com a rapidez e facilidade desejada.  Vários 
fatores dificultam a implantação do PEP, sendo que os 
aspectos mais citados na literatura  estão  relacionados  ao 
profissional de saúde: a resistência em operar o computa-
dor, a alteração do processo de trabalho e o impacto no 
relacionamento com o paciente. Ao ser questionado se a 
administração do hospital tem algum projeto ou política de 
investimento na implantação de software com PEP, cinco 
dos entrevistados responderam que sim, demonstrando 
que os mesmos reconhecem a importância dessa ferra-
menta. Além disso, todos responderam que acreditam que 
o desempenho do hospital poderia ser melhorado com o 
uso intensivo da Tecnologia da Informação.

Percebe-se que, embora ainda não utilizem algumas 
ferramentas disponíveis por meio da informática, os gesto-
res estão cientes da importância da utilização de sistemas 
de informação baseados na Tecnologia da Informação na 
gestão dos hospitais. Para Malik e Schiesari29 no estágio 
atual de desenvolvimento tecnológico em que a Tecnologia 
da Informação está presente até nas simples atividades 
humanas, é difícil falar em sistemas de informação para a 
gerência sem se referir, como seu suporte, à informática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os sistemas de informação baseados na Tecnologia 

da Informação são ferramentas de grande importân-
cia na gestão hospitalar moderna. O presente estudo 
demonstrou que os gestores dos hospitais, da região 
médio-norte mato-grossense de saúde, estão conscien-
tes dessa importância, de modo que, dentre os nove 
hospitais, apenas um não utiliza Sistema de Informação. 
No entanto, percebe-se que as informações gerenciadas 
pelos sistemas se concentram no aspecto administrativo, 
ou seja, controle de estoques, contas médicas, dados 
estatísticos. As informações relacionadas à gestão de 
custos e PEP são gerenciadas somente num hospital 
privado e num público respectivamente. 

O bom gerenciamento desses dois tipos de infor-
mação, ou seja, custos e informações clínicas, pode 
representar um diferencial competitivo e de qualidade 
nos serviços prestados pelo hospital. Visando espe-
cificamente à implantação de medidas que objetivem 
aumentar a eficiência de organizações hospitalares, 

as informações sobre apuração e controle dos custos 
dessas organizações são fundamentais30.

Segundo Possari31, o PEP pode ser considerado um 
sistema poderoso de suporte aos cuidados de saúde.  
Garante a melhora da qualidade de informação, facilitando 
o acesso aos dados, permitindo a assistência com foco 
no paciente e disponibilizando  seus  dados  clínicos  por 
meio  de  registros  eletrônicos  acessíveis,  seguros  e 
altamente úteis.

Mesmo diante dos benefícios, ainda existem barreiras 
que necessitam ser vencidas para que esse importante 
instrumento possa ser incorporado à prática dos profis-
sionais de saúde. Desse modo, os serviços hospitalares 
poderão ser impactados positivamente pela utilização 
efetiva dos sistemas de informação que gerenciem infor-
mações de natureza clínica e administrativa, beneficiando 
diretamente os que mais necessitam: os usuários.
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