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Resumo: Serviços e setores são influenciados e alterados devido a crescente 

evolução tecnológica disponibilizada para a sociedade. Diversos serviços sociais 

estão sujeitos a mudanças que dependem diretamente de produtos derivados da 

tecnologia. Os sistemas de informação têm como característica tornar todo o sistema 

envolvido interligado, interativo e dinâmico. O objeto da pesquisa foi um sistema de 

informação de prontuário eletrônico, denominado TrakCare®, utilizado em um setor de 

uma unidade hospitalar de atenção terciária. Foi construído uma ferramenta de coleta 

de dados, baseada nos conceitos e em outras avaliações de usabilidade e 

funcionalidade. O estudo foi realizado a partir de um diagnóstico construído mediante 

análises dos questionários respondidos por funcionários que utilizam o sistema em 

ambiente hospitalar. Nos resultados obtidos verificou-se que 60% não receberam 

capacitação para utilizar o software, 80% consideram o software de média 

complexidade e que todas as participantes gostavam de utilizar o software, até mesmo 

por aquelas que declararam informalmente a resistência quanto ao uso do computador 

no início da implantação do software. Foi perceptível a lacuna existente na relação 

entre o entendimento dos usuários do software de informação, as ações de saúde 

realizadas e a gestão administrativa da unidade de saúde. Foi evidenciado que o 

software não tem usabilidade. Na análise da funcionalidade, quanto a segurança do 

software, foram detectados que os registros não mais são perdidos como 

antigamente. Quanto à adequação, o software precisa refletir as necessidades dos 

usuários e vale destacar a falta da interoperabilidade entre softwares de informações. 

Recomenda-se criar indicadores de gestão, capacitar todos os usuários do software 

para que seja possível a melhor usabilidade, adequar a necessidade de hardware 

para o software de equipamentos, qualidade dos mesmos, rede interna e internet, e 

suporte técnico para resolução. 

 

Palavras-chave: Sistemas, informação, avaliação, utilização, tecnologia em saúde, 

funcionalidade. 

 

 



Abstract: Services and sectors suffer and change due to increasing technological 

developments available to society. Many social services are under changes that 

directly depend on derivatives of the technology. The information systems have as 

characteristic make link in all system, keeping interactive and dynamic. The main this 

study was to evaluate an information system electronic medical record called 

TrakCare® used in a department of a tertiary care hospital. We used a questionnaire 

standardized to collect data based on concepts, and other reviews, of functionality and 

usability. The study was conducted from a diagnosis built by analysis of questionnaires 

fulfilled by employees who use the system in a hospital environment. The results 

showed that 60% did not receive training to use the system, 80% consider the system 

of medium complexity, and that all participants referred to like use the system, even 

by those who informally referred to avoid the use of computer during installation this 

system. There is a gap between the understanding of the users of the information 

system, health actions taken and the administration of the health care. It was shown 

that the software not has usability. In the analysis of functionality, regarding the system 

security were detected that records are not lost as formerly. On the appropriateness of 

the system needs to reflect the needs of the users and we emphasize the lack of 

interoperability between information systems used in public health services. We 

recommend setting management indicators, to keep training all users of the system to 

be able to better usability, fix the hardware, internet services, and technical support to 

keep the system working. 

Keywords: systems, information, evaluation, utilization, health technology, 

functionality. 
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1. Introdução 

A tecnologia em saúde pode ser conceituada como um conjunto de saberes 

na produção de serviços que apresentam uma rede de relações sociais para 

desenvolver práticas em saúde. (GONÇALVES, 1994). A tecnologia em saúde 

abrange uma diversidade de fatores que estão relacionados e servem para apoio de 

decisões, dentre eles podem ser citados: ações de educação em saúde, produtos 

biotecnológicos, drogas e equipamentos médicos, além da utilização de softwares e 

sistemas de informação. (CLIFFORD, 1994, citado por ALMEIDA e INFANTOSI, 

1998).  

Para amparar o contexto da pesquisa, iniciando com aspectos legislativos de 

acordo com a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no capitulo IV onde se tem 

descrito, “Da Competência e das Atribuições” na “Seção I Das Atribuições Comuns, 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em seu âmbito 

administrativo, exercerão algumas atribuições”, e dentre elas a atribuição de número 

IV, cita que, “esses entes devem ser responsáveis pela organização e coordenação 

do sistema de informação de saúde” (BRASIL, 2009). Com isso, o desenvolvimento 

e implementação de sistemas de informação em âmbitos públicos começou a fazer 

frente às prioridades nas esferas governamentais. 

Substanciando ainda a pesquisa, na Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (BRASIL, 2004), apresenta na revisão sistemática da literatura, 

um estudo com uma visão sobre as vantagens dos registros eletrônicos no âmbito da 

saúde, onde as informações teriam uma melhor segurança quanto ao 

armazenamento evitando perdas, duplicidades, adulterações além da redução de 

custos. A agilidade e a segurança quando se tem a informação dos pacientes em um 

ambiente virtual é capaz de armazenar também informações de Inter consultas, 

facilitando o atendimento. (Gost Garde, 2000; Morris et al., 2002; Sánchez Mansolo 

et al., 1999). 

 

Logo com o preceito de melhorar o fluxo interno, a comunicação, a assistência 

ao usuário e o desempenho das atividades envolvidas com a saúde, o governo do 

Distrito Federal propôs informatizar os estabelecimentos de saúde. O projeto de 

informatização da saúde pública no Distrito Federal iniciado em 2007 denominado 
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Sistema Integrado de Saúde – SIS, propôs integrar e unificar as informações dos 

dados gerados nas diferentes unidades de saúde que compõem a rede de saúde do 

DF (INSTERSYSTEMS, 2014).   

A empresa contratada para cuidar da informatização foi a empresa 

Intersystems, que a partir de um processo licitatório ganhou passou a realizar a 

prestação de serviços de manutenção/ atualização e de suporte técnico do banco de 

dados cachê, do aplicativo TrakCare® e do software integrador ensemble. Com a 

finalidade de manter o SIS da Secretaria, o valor mensal de R$ 356.666,66 (trezentos 

e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 

perfazendo um total anual de R$ 4.280.000,00 (quatro milhões e duzentos e oitenta 

mil reais) foi acordado, fazendo com que a Intersystems ganhasse o direito de 

proporcionar o serviço de sistema de informação à secretaria de saúde do DF. 

    Com isso o estudo da avaliação do sistema de informação realizada no 

software dos prontuários eletrônicos no sistema de saúde do Distrito Federal, 

denominado TrakCare®, seguiu por dois eixos: o da funcionalidade e o da 

usabilidade, visando analisar a qualidade do produto e do serviço contratado.  

A análise foi feita, tendo em vista a avaliação de tecnologia em saúde, como 

base para a avaliação, onde SILVA, (2010), descreve que a ATS consiste em um 

processo de sistematização das informações disponíveis quanto a benefícios, riscos, 

custos e impactos referentes a ética e a equidade, que auxilia nas tomadas de 

decisão verificando as potencialidades das tecnologias que devem ou não ser 

mantidas ou incorporadas aos sistemas de saúde.   

Assim os resultados obtidos podem complementar o processo de melhoria do 

sistema ou da sua melhor utilização, como na participação dos usuários com 

apontamento de itens que não se encontram disponíveis mas que são necessários, 

ou de itens que estão disponíveis mas não são devidamente utilizados, e que podem 

dificultar o processo de assistência à saúde e desempenho do trabalho realizado, 

onde as suas opiniões são válidas para mudanças do sistema. (ANDRADE e FALK, 

2001). 

Logo o trabalho realizado propõe discutir a funcionalidade e a usabilidade do 

software TrakCare®. Conceituando cada aspecto a ser desenvolvido no presente 
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trabalho, a usabilidade é definida como o fator que assegura que os produtos são 

fáceis de usar, eficientes e agradáveis pela perspectiva do usuário. Especificando 

mais ainda os conceitos, pela ABNT, (1996), a usabilidade de um software é dada por 

“um conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para se poder utilizar 

o software, bem como o julgamento individual desse uso, por um conjunto explícito ou 

implícito de usuários”. 

Nessa perspectiva temos o estudo de PREECE (2005), que traz a análise 

sendo composta por metas como: a eficácia, quando se refere a quanto um sistema 

é bom em fazer o que se espera dele; a eficiência, que é a maneira como o sistema 

auxilia os usuários na realização de suas tarefas; a segurança, que implica em 

proteger o usuário de condições perigosas e situações indesejáveis; a utilidade, que 

refere-se à medida na qual o sistema propicia o tipo certo de funcionalidade, 

de maneira que os usuários possam realizar aquilo de que precisam ou que desejam; 

a capacidade de aprendizagem, que refere-se o a quão fácil é aprender a usar o 

software; e por fim, a capacidade de memorização, que refere-se à facilidade de 

lembrar como utilizar um software, depois de já se ter aprendido como fazê-lo.  

Assim, dentre as possibilidades dos métodos avaliativos, a funcionalidade do 

software tem o conceito qualificado segundo a ABNT como: “A capacidade do produto 

de software prover funções que atendam às necessidades explícitas e implícitas, 

quando o software estiver sendo utilizado sob condições especificadas”. (ABNT, 

1998). E ainda, de acordo com a NBR ISO/IEC 9126 de 2003, as subcaracterísticas 

da avaliação da funcionalidade são citadas, sendo elas:  

Adequação, que mede o quanto o conjunto de funcionalidades é adequado 
às necessidades do usuário; 

Acurácia (ou precisão), representa a capacidade do software de fornecer 

resultados precisos ou com a precisão dentro do que foi acordado/solicitado; 

Interoperabilidade, que trata da maneira como o software interage com 

outro(s) sistema(s) especificados; 

Segurança, que mede a capacidade do sistema de proteger as informações 

do usuário e fornecê-las apenas (e sempre) às pessoas autorizadas. 
Segurança também pode estar dirigida em, processar gerar e armazenar as 
informações; 

Conformidade, que trata da padronização, políticas e normas de um projeto. 
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Assim sendo, com os conceitos norteadores da pesquisa definidos e com o 

propósito de identificar os problemas e as qualidades do software TrakCare®, o 

trabalho apresenta uma avaliação nas perspectivas dos usuários e do pesquisador 

quanto ao software, de modo a criar indicadores de gestão para amparar decisões de 

melhoria do próprio software e também de futuras contratações de serviços 

informatizados.  

2. Marco Teórico 

Fazendo um levantamento histórico da construção social da instituição 

hospitalar segundo Foucault (1981), no século XV os estabelecimentos de saúde na 

Europa não apresentavam a função como hoje é conhecida, e sim eram considerados 

ambientes onde o sujeito falecia. Os funcionários dos hospitais em sua grande maioria 

eram representantes religiosos que prestavam papel assistencial, espiritual e também 

o papel de promover o saneamento epidemiológico, onde se restringia a liberdade de 

sujeitos socialmente desfavorecidos que apresentavam enfermidades consideradas 

contagiantes, na tentativa de evitar epidemias. 

Para que se iniciasse o processo de mudança do conceito de hospital, foi 

necessária uma transformação na metodologia de assistência e principalmente na 

metodologia de organização, sendo fortemente influenciada por princípios das 

instituições militares que utilizavam da disciplina como uma forma de organização 

(MORGAN, 2006). Com essa nova técnica de desenvolvimento de trabalho, atividades 

anteriormente não realizadas começaram a ser cumpridas, tais como: registro dos 

ocorridos dentro do hospital e assistência periódica aos internados e familiares. Assim 

o surgimento de registros documentais obrigou a mudança da rotina dos hospitais que 

tiveram como condição de atendimento a utilização do sistema de registros, que 

consistia na identificação do sujeito com um breve diagnóstico de sua enfermidade, 

descrição das condições em que o mesmo se encontrava, quais leitos estavam sendo 

ocupados, descrição do medicamento receitado, e dos tratamentos indicados para 

cada paciente, além dos registros de visitantes (FOUCAULT, 1981). 

A ampliação da incorporação dos registros documentais modificou a rotina dos 

hospitais. As ações assistenciais possibilitaram melhores estudos sobre diferentes 
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enfermidades a partir de uma visão coletiva em que se pôde levantar discussões entre 

médicos sobre determinados casos clínicos. Em resposta as mudanças de 

metodologia assistenciais, em 1785 o hospital francês Hôtel-Dieu, implantou em sua 

metodologia a obrigatoriedade da discussão médica, em que se tinham práticas de 

comparações entre as diferentes ações realizadas por médicos para uma mesma 

doença, a fim de estabelecer as melhores práticas em prol da saúde dos pacientes, 

tornando então o hospital um ambiente de cura como também de estudos. Em 1918 

os registros médicos sobre os pacientes, chamados então de prontuários, se 

mostravam presentes em estabelecimentos hospitalares de várias partes do mundo e 

nos Estados Unidos. Com isso a maior parte dos cidadãos que procuravam 

assistência hospitalar possuía um prontuário (DICK e STEEN, 1991). 

O método do prontuário de papel perdurou durante um longo período sofrendo 

algumas alterações específicas, mas o corpo textual quanto a forma e conteúdo ainda 

continuam praticamente o mesmo até os dias atuais. Com a crescente evolução 

tecnológica, o desenvolvimento do prontuário eletrônico era questão de tempo para 

se tornar uma realidade. Para isso a relação academia/hospital foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento de uma nova ferramenta que pudesse melhorar 

e otimizar tal prontuário. Universidades que no final da década de sessenta, início da 

década de setenta iniciaram projetos relacionados a informatização da saúde, como 

a Duke University MedicaI Center e a Harvard MedicaI School, obtiveram resultados 

expressivos quanto ao desenvolvimento de projetos referentes a informatização do 

prontuário eletrônico, sendo as experiências TMR - "The MedicaI Record" e o 

COSTAR - "Computer Stored Ambulatory Register", pioneiras em todo o mundo (DICK 

e STEEN, 1991). 

Quando se muda o parâmetro de análise, no Brasil a perspectiva de mudança 

surge também no meio acadêmico, mas somente na década de 90 (WECHSLER et 

al, 2003). A proposta de mudança apresenta o prontuário eletrônico como uma 

maneira de unir dados e depois transformá-los em informações que pudessem ser 

utilizadas de modo a melhorar toda a assistência do paciente, assim como para 

melhorar o desempenho dos serviços prestados, onde a necessidade da presença 

física do resultado de exame deixa de ser uma obrigatoriedade para a assistência. 

(MASSAD et. Al, 2003, MARIN et. al, 2003). 
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Objetivando transformar o modo arcaico do serviço público de saúde, em 1973 

iniciou-se uma mobilização com representantes de diferentes estados e 

representantes técnicos do Ministério da Saúde e da Organização Pan-americana da 

Saúde (OPAS), com a intenção de propor um novo modelo de gestão para o setor 

saúde do Brasil, modelo esse que abrangesse a metodologia do sistema de 

informação (BALDIJÃO. 1992). Essa mudança acompanhou o processo de 

desenvolvimento industrial, social e econômico que estava ocorrendo no país, e 

também possibilitou uma nova realidade do perfil da saúde dos brasileiros, onde 

ocorreu uma nova percepção sobre as enfermidades que atingiam a população. Esse 

novo perfil epidemiológico acendeu a necessidade de estruturar uma cadeia de 

informações organizadas que contou com o auxílio das organizações internacionais 

de saúde como a OPAS e a OMS.  

Em 1971, foi criado o Núcleo de Informática do Ministério da Saúde, que foi 

criado para dar assistência na implantação do processo de informatização das ações 

do Ministério da Saúde. Assim, no Brasil o ideal de desenvolvimento de sistemas de 

informação veio com a regulamentação do registro civil em 1973 que responsabilizou 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelas estatísticas com a Lei 

Federal número 6.015. Posteriormente no ano de 1975 na primeira reunião sobre 

sistemas de informação de saúde na conferência nacional de saúde, alguns dos 

principais sistemas de informações de saúde de relevância nacional foram 

desenvolvidos até o início dos anos 80 de modo a abranger as dimensões: 

epidemiológica, demográfica e de produção de serviços, como por exemplo, o sistema 

de informação de mortalidade, o sistema de informação sobre nascidos vivos e o 

sistema de informação de agravos de notificação.   

A partir de então foi observado o início do surgimento de empresas 

interessadas em desenvolver novos softwares que pudessem assistir as 

necessidades das diferentes organizações de saúde. Em 1978 a Inter Systems 

Corporation foi fundada, como uma companhia mundial de software sediada em 

Cambridge, Massachusetts (EUA), que entre outros produtos, criou o InterSystems 

TrakCare® como um sistema de informação de saúde do paciente. Conceituando o 

TrakCare®, segundo Huerta (2012), é um sistema de informação baseado na 

configuração da internet que adiciona a vida assistencial da saúde de um sujeito em 
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todos os âmbitos: assistencial, administrativo, ambulatorial e clínico, dentre outros 

serviços oferecidos na área da saúde.  

O sistema de informação TrakCare® está presente em diferentes unidades, 

sendo elas governamentais ou particulares de saúde, em 25 países. A plataforma 

desenvolvida é baseada na tecnologia da internet, possibilitando o registro de 

diferentes dados em diferentes setores que compõem a unidade de saúde e até 

mesmo uma rede interligada de saúde, como a rede de saúde da Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal (INSTERSYSTEMS, 2011). 

De acordo com o desenvolvedor do software estudado, a InsterSystems 

(2011), o conceito do software de informação TrakCare® consiste em:  

    InterSystems TrakCare® é um sistema unificado de informações de saúde 
baseado nas mais avançadas tecnologias. O TrakCare® cria uma visão 
completa do registro de cada paciente, fornece acesso seguro aos registros 
em cada ponto de atendimento e em qualquer dispositivo conectado à 
Internet, integra-se facilmente às outras aplicações e oferece análises em 
tempo real que impulsionam ações mais assertivas. 
 Esse sistema inovador inclui a parte clínica, administrativa, 
laboratorial e recursos de cuidados comunitários, unificados por um único 
repositório de dados. Com um Registro Eletrônico do Paciente em seu 
núcleo, este é o avançado software que traz melhorias exponenciais para o 
cuidado de cada paciente e para a produtividade de cada profissional de 
saúde. 

 

Considerado como um sistema de informação em saúde na qual tem um 

conceito de ser um objeto facilitador, capaz de organizar e proporcionar aspectos 

avaliativos de uma realidade em que esteja inserido. Esta é uma ferramenta que 

apresenta um parâmetro dos serviços registrados, capacidade de prestação de 

serviços, produtos e atividades desenvolvidas que abrange uma vasta capacidade 

de assistência como a estatística financeira e a de capacitação acadêmica para 

produção de conhecimento (WHITE, 1980). 

3. Justificativa 

Os sistemas de informação (SI) são ferramentas de grande valia que geram 

importantes impactos sociais, financeiros e organizacionais, e que necessitam de um 

acompanhamento contínuo pela dinamicidade da evolução tecnológica (HOPPEN, 

1998). Vertentes dos SI compõem diversas áreas e atendem diferentes setores em 

um mesmo ambiente.  
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 Com uma visão geral sobre a importância dos sistemas de informação em 

saúde, temos que a gestão em saúde necessita de sistemas de informação que 

possam gerar informações sobre as condições de saúde em sua área de atuação de 

modo alimentar corretamente, de forma oportuna e permanente aos gestores e atores 

envolvidos. As tomadas de decisões possibilitadas por sistemas de informações, são 

subsidiadas por serem baseadas nas realidades territoriais dos serviços de saúde 

prestados, bem como a identificação das necessidades de serviços ou ações em 

saúde da população envolvida. (BRASIL, 2009) 

O estudo, diante dessa concepção de importância, tem como foco na pesquisa 

a educação em saúde e a qualidade, que são fatores importantes relacionados com 

a informação em saúde na qual, para que se possa ter uma informação válida para 

uma tomada de decisão é necessário um software de qualidade e pessoas 

qualificadas para alimentá-lo. Assim, pela importância de um atendimento cada vez 

mais especifico e primoroso, se faz necessário uma avaliação de como o software 

está sendo utilizado e se o mesmo está sendo capaz de sanar os anseios dos 

profissionais para o atendimento da população de maneira qualificada. 

 

4. Objetivos 

4.1 Geral: 

Avaliar o uso do software TrakCare® no hospital da Ceilândia no período 

compreendido do primeiro semestre de 2014. 

  

4.2 Específicos:  

 Avaliar a usabilidade do software TrakCare® a partir da utilização e perspectiva 

dos funcionários do HRC. 

 Analisar a funcionalidade do pacote disponibilizado pela empresa InterSystems 

do software TrakCare® contratado pela SES-DF, a partir da visão dos 

funcionários respondentes da pesquisa. 
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5. Metodologia 

5.1 Tipo de estudo 

O tipo do estudo foi definido como exploratório, descritivo e transversal. Foi 

realizado com pesquisa in loco mediante a construção de uma ferramenta norteadora, 

semiestruturada, quanti-qualitativa de coleta de dados primários, na qual os 

participantes puderam expressar suas observações quanto o software, de modo a 

mensurar a usabilidade e a funcionalidade do software TrakCare®. 

 

5.2 A construção da ferramenta de coleta de dados  

 A metodologia aplicada para a construção da ferramenta de coleta de dados 

foi, em parte, uma adaptação baseada nas perguntas descritas na cartilha de 

usabilidade, de modo a possibilitar a avaliação pelo participante das atividades 

propostas pelo software. As perguntas descritas na cartilha (BRASIL,2010), e que 

serviram como base para avaliar a usabilidade foram: 

 As pessoas identificam o objetivo do sítio? 

 Conseguem encontrar os principais serviços e informações? 

 A navegação e a estrutura do sítio são claras e fazem sentido? 

 Os serviços oferecidos são fáceis de serem realizados? 

 Os formulários são fáceis de serem preenchidos? 

 Os objetivos do órgão com relação ao sítio estão sendo alcançados? 

 Os cidadãos recorrem muito ao botão “voltar” do navegador? 

 As pessoas se perdem facilmente no sitio? 

Quanto a funcionalidade, a ABNT de acordo com seus parâmetros de medidas, 

estabeleceu subcategorias que pudessem representar as partes descritas na então 

norma IEC/ISO 9126/2003. Essas subcategorias foram analisadas e posteriormente, 

selecionadas três para fazerem parte da análise, sendo elas:  

 Adequação  

 Interoperabilidade 
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 Segurança 

   Assim, com base nas perguntas da usabilidade e nas subcategorias da 

funcionalidade, o questionário foi estruturado de modo a ser auto preenchível, com 

perguntas relacionadas ao tema de acordo com as proposições de usabilidade e 

funcionalidade selecionadas para esse estudo.  

O questionário tem como propósito obter dados primários para identificar a 

usabilidade e a funcionalidade do sistema de informação TrakCare®, do ponto de vista 

dos atores estratégicos que atuam no setor do Alojamento Conjunto (ALCON) do HRC 

e que foram selecionados de acordo com os critérios de exclusão e inclusão.  

5.3 Caracterização do local de pesquisa 

A portaria Nº 1016, DE 26 DE AGOSTO DE 1993 traz como definição de 

alojamento conjunto:  

O ALOJAMENTO CONJUNTO é um sistema hospitalar em que o recém-
nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 
24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema 
possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como, a 
orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe e filho (BRASIL,1993). 

Para o funcionamento do setor de alojamento conjunto do HRC, a atual equipe 

é composta por 48 técnicos de enfermagem, sete enfermeiros, quatro médicos, um 

psicólogo, um nutricionista, uma fonoaudióloga, quatro auxiliares de enfermagem, um 

assistente social, e uma equipe de laboratório para coleta de sangue e também coleta 

de doação de leite materno. A estrutura física do setor é de 52 leitos, sendo que dois 

são para cuidados diferenciados, um para a gestante e o outro denominado unidade 

de cuidados intermediários ao neonato (UCIN).  

5.4 Sujeitos da pesquisa 

 A pesquisa de usabilidade foi desenvolvida com os profissionais que atuam no 

ALCON e que utilizavam o software TrakCare®. A equipe foi representada por uma 

amostra de conveniência com um número de 15 respondentes do setor que se 

disponibilizaram a participar da pesquisa e que se encontram no perfil descrito nos 

critérios de inclusão e critérios de exclusão. 
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 O número de participantes para a pesquisa foi escolhido tendo em vista a 

metodologia utilizada em um estudo de Jakob Nielsen, (2006) (figura 1) que descobriu 

que testando com apenas um usuário é possível descobrir cerca de 25% dos 

problemas de usabilidade, com dois usuários cerca de 50% do total e testando com 

cinco usuários pode-se detectar cerca de 85% de todos os problemas do sítio. Com 

15 usuários chega-se a um número próximo de 100% (BRASIL, 2010). 

 

Figura 1 

 

5.5 Critérios de exclusão e inclusão 

Os critérios para exclusão do participante foram definidos como: (I) Estar em 

período de férias ou licenças, sendo que apenas os servidores em atividade no 

período da realização da pesquisa participaram; (II) tempo de contrato com a SES-

DF, pois funcionários com menos de um ano de contrato não foram selecionados. Os 

critérios de inclusão para participar desta pesquisa foram: (III) servidores ativos 

alocados no ALCON no período da realização da pesquisa; (IV) servidores que 

utilizam o sistema TrakCare® nas atividades diárias.   

A relação software/funcionário avaliada teve como objeto a interface disponível 

pelo programa, juntamente com o desempenho prático dos voluntários quanto a 

utilização do software. Para que fosse possível realizar a avaliação, fez-se necessário 

a padronização do método de pesquisa. 

5.6 Pré-teste 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um pré-teste com a ferramenta de 

coleta de dados no mesmo setor de um outro hospital de atenção terciária, onde foi 

possível identificar as dificuldades para que assim pudesse se adequar a ferramenta 

e identificar quais eram os pontos que poderiam ter mais relevância dentro dos 

conceitos de usabilidade e funcionalidade no questionário. 
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  O pré-teste foi realizado com 5 (cinco) técnicos de enfermagem do setor, que 

se disponibilizaram voluntariamente para responder o questionário, onde foi detectado 

que as perguntas estabelecidas no questionário estavam adequadas para o 

entendimento e poderiam ser respondidas pelos entrevistados.  

No momento da análise das respostas dos questionários, houve a necessidade 

de modificar algumas partes e colocações das perguntas para que pudessem, no 

entendimento do avaliador, apresentar respostas mais diretas e relevantes. Assim foi 

finalizada a proposta do questionário para coleta de dados. 

5.7 Método realizado 

A ferramenta de coleta de dados apresentou 14 perguntas referentes ao 

TrakCare® baseado nos conceitos de usabilidade e funcionalidade descritos na 

metodologia. A pesquisa foi respondida de acordo com o previsto e com 100% da 

participação que fora esperada. Dentre os participantes, a categoria que mais houve 

representantes foi a de técnico de enfermagem com o número de 09 (60%) 

participantes, seguido de 05 (33%) enfermeiros e 01 (7%) auxiliar de enfermagem. 

5.8 Aspectos éticos da pesquisa 

Esse estudo foi submetido para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), com o propósito de ser avaliado e liberado para sua realização, tendo em vista 

que o estudo lidou com captação de dados advindos dos participantes que 

deliberadamente, após convite, aceitaram participar da pesquisa após leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 As informações quali-quantitativas obtidas na pesquisa serão transformadas 

em dados para um melhor entendimento da proposta do estudo, melhorar o 

desempenho da equipe no uso do software e melhor prestação de serviço à 

sociedade.  

Os aspectos legais e éticos desta pesquisa obedeceram a Resolução nº 466 

de dezembro de 2012 da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisas). Aos 

participantes da pesquisa foi assegurado sigilo dos dados obtidos. Não houve nenhum 

gasto financeiro por parte dos participantes com a pesquisa e também não houve 



 

 

 

13 

 

 

remuneração de quaisquer espécies. A pesquisa foi aprovada com o número do 

CAAE: 24442313.2.0000.5553. 

6. Coleta de dados 

  

 A pesquisa junto com os respondentes foi realizada em 5 dias diferentes, onde 

foi procurado realizar o questionário em horários oportunos para que não houvesse 

uma interrupção significativa nos processos de trabalho dos respondentes. 

      Os entrevistados responderam as 14 perguntas com o acompanhamento do 

pesquisador de forma face a face, de modo a auxiliar ou discutir as perguntas, caso 

houvesse necessidade de alguma intervenção.  

A pesquisa baseou a coleta de dados para mensurar a usabilidade e 

funcionalidade do software TrakCare® com a participação de 15 respondentes. Assim, 

a pesquisa utilizou a mesma quantidade de voluntários para responder ao questionário 

que baseou os estudos de Jakob Nielsen, descritos também na cartilha de usabilidade 

(BRASIL, 2010).  

Assim, foi possível identificar diferentes situações do software, não sendo 

relatados apenas os problemas, mas também as virtudes, mostrando que a relação 

entre o usuário e a ferramenta quando se leva em consideração que “a interface de 

usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema computacional com a 

qual uma pessoa entra em contato — física, perceptiva ou conceitualmente” (MORAN, 

1981) é uma parte importante para a avaliação de um sistema. 

7. Resultados 

  

A análise dos resultados iniciou com os seguintes dados: 100% dos 

respondentes são do sexo feminino. 60% representaram a categoria profissional de 

técnicos de enfermagem, 33,33% representaram a categoria de enfermagem e 6,66% 

representavam a categoria de auxiliar de enfermagem.  

O software TrakCare® já estava implementado quando 33% dos respondentes 

foram admitidos na SES/DF e 67% dos respondentes entraram na secretaria antes da 

implementação do software. Quanto à capacitação para utilizar o software, a maioria 
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dos funcionários (53%) relatou não ter recebido capacitação e 47% representa 

aqueles que receberam algum tipo de capacitação. 

Dentre os respondentes que disseram que receberam algum tipo de 

capacitação, apenas um descreveu que a capacitação foi realizada por meio de uma 

educação compartilhada por meio de multiplicadores. Os outros respondentes 

descreveram que participaram de uma capacitação realizada por um profissional 

especializado na área. Dos respondentes que descreveram não ter recebido nenhuma 

capacitação, todos responderam que não sabiam o motivo pelo qual não haviam 

recebido uma capacitação em relação ao software TrakCare® 

Para a caracterização dos sujeitos que participaram da pesquisa, os gráficos a 

seguir representam a proporção das idades dos sujeitos (gráfico 1), o tempo de 

trabalho dentro da secretaria de saúde do DF em anos (gráfico 2) e o quantitativo de 

participantes que receberam capacitação específica para utilização do software 

TrakCare® (gráfico 3). 

 

Gráfico (1) Idade dos participantes na pesquisa ALCON, HRC. Ceilândia-DF, 2014.     

Com a média de idade de 40,6 anos, o setor apresenta profissionais com 

diferentes idades e com uma diferença considerável de anos entre o profissional com 

maior idade e o profissional com menor idade. Essa mescla de idades oportunizou 

uma avaliação a partir de olhares de diferentes gerações, e que associam a tecnologia 

com a saúde de uma maneira diferente, de modo a encontrar e demonstrar o objetivo 

comum que deve ser atingido por todos (SANTOS, 2011).    
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Gráfico (2) Tempo de serviço na Secretaria de Saúde do DF dos entrevistados na pesquisa 
ALCON, HRC. Ceilândia-DF, 2014. 

 

 Com relação ao de tempo de serviço, é observado que a grande maioria se 

encontra na faixa temporal estabelecida com o menor tempo de serviços prestados a 

SES/DF. Tendo em vista que a inserção do software TrakCare® no hospital de 

Ceilândia foi realizada no ano de 2011, o tempo de utilização do software pelos 

usuários teve pouca diferença entre os recém incluídos no quadro de servidores e os 

mais antigos.   

 

Gráfico (3) Resultados referentes a capacitações para uso do software dos entrevistados, 
HRC. Ceilândia-DF, 2014. 

  

A falta de capacitação dos usuários para utilizar o software é considerável, 

tendo em vista que o progresso das atividades diárias dentro do setor em grande parte 

depende da utilização do software. É notória a necessidade da inversão desse quadro 

de modo a cada vez evoluir para a capacitação em 100% dos usuários.  
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A representação da interpretação dos participantes quanto a avaliação de 

complexidade do software TrakCare® ao iniciarem a utilização do mesmo é 

demonstrado no gráfico 4, onde o sistema fora avaliado em pequena, média ou grande 

complexidade. A maior parte dos entrevistados 80%, consideram o TrakCare® um 

software de média complexidade, mesmo que 60% dos respondentes como já 

descrito, não tenham recebido capacitação para utilizar o software. 

 

 

 Gráfico (4) Interpretação da complexidade do software pelos entrevistados na pesquisa 
ALCON, HRC. Ceilândia-DF, 2014. 

  

 

7.1 Das perguntas objetivas 

 

Os dados das respostas foram analisados e indicados em forma de 

porcentagem na tabela 1 de modo a ilustrar o resultado das perguntas que se referiam 

a situações positivas ou negativas do software TrakCare®.  

Tabela 1. Resultados da pesquisa, parte objetiva com duas variáveis, ALCON, 

HRC. Ceilândia-DF, 2014.  

Perguntas: Respostas 

SIM 

Respostas 

NÃO 

1.Gosta de utilizar o sistema de informação TrakCare®? 100% 0% 

   

2.Acha que o visual do TrakCare® é agradável? 100% 0% 
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3.Os ícones para desenvolvimento das principais ações 

são facilmente identificados (ex.: agenda; pesquisa de 

paciente; evolução)? 

93,33% 6,66% 

   

4.Você considera que o software TrakCare® é um 

software seguro e confiável para as informações do 

paciente? 

73% 27% 

   

5.Você considera que o software TrakCare® é um 

software seguro e confiável para o servidor, tendo em 

vista a utilização de senhas e usuários, de modo a 

registrar e identificar a "ação" e o servidor que a 

"realizou" ? 

80% 20% 

   

6.Você identifica algum procedimento, ou alguma 

necessidade da sua rotina de trabalho, que não seja 

contemplado pelo software TrakCare® e que deixaria o 

serviço mais completo? 

47% 53% 

   

7.Você considera que o software promove uma interação 

de informações entre os outros setores do hospital? 
87% 13% 

   

8.Você considera que o software promove uma interação 

entre os profissionais que atuam no setor e que utilizam 

o software TrakCare®? 

67% 33% 

   

9. É possível recorrer a informações pregressas que 

estejam digitalizadas do usuário em outras unidades de 

saúde do SUS, mediante a utilização do TrakCare®? 

87% 13% 
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10. Você considera importante a ligação entre o SUS e 

a saúde suplementar? 
73% 27% 

(Tabela 1) 

No final do questionário, a última pergunta era diretamente relacionada com a 

questão referente a saúde suplementar e foi analisado com a possibilidade de três 

respostas sendo elas: (Sim, Não ou Não sei). Com isso a representação em 

porcentagem foi descrita na tabela (2). 

Tabela 2. Resultados da pesquisa, parte objetiva com três variáveis, ALCON, 

HRC. Ceilândia-DF, 2014.  

  

Pergunta: Respostas 

Sim 

Respostas 

Não 

Respostas 

Não sei 

11. Ações e procedimentos realizados em 

estabelecimentos da saúde suplementar  

(ex.: convênios médicos) são passíveis de 

identificação mediante a utilização do 

TrakCare®? 

0% 47% 53% 

(Tabela 2) 

  

A falta de conhecimento foi levada em consideração no questionário, tendo em 

vista que no pré-teste essa variável foi percebida como obstáculo na resposta de 

algumas perguntas. Assim o considerável percentual de pessoas que marcaram a 

resposta “não sei”, representado por 53% das opiniões, pode se constatar que a 

implementação dessa opção de resposta foi bem sucedida. 

 

7.2 Das perguntas subjetivas 

 

 A ferramenta possibilitou perguntas que apresentavam um campo interpretativo 

para respostas subjetivas. As perguntas do questionário que apresentou essa opção 

foram colocadas na tabela a seguir: 
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Tabela 3. Perguntas subjetivas da ferramenta de coleta de dados ALCON, HRC. 

Ceilândia-DF, 2014. 

 Você considera que o software TrakCare® é um software seguro e confiável 

para o servidor, tendo em vista a utilização de senhas e usuários, de modo a 

registrar e identificar a "ação" e o servidor que a "realizou”? Se não, porque 

não considera seguro/ confiável? 

 Qual é o ponto positivo mais relevante do software TrakCare®? 

 O que você acha que deveria mudar ou melhorar no software TrakCare®? 

 Caso tenha a possibilidade de mudanças no visual ou nas funções do software 

TrakCare®, o que você gosta e acha que deveria continuar do software? 

 Você identifica algum procedimento, ou alguma necessidade da sua rotina de 

trabalho, que NÃO seja contemplado pelo software TrakCare® e que deixaria 

o serviço mais completo? Se sim, qual possibilidade de procedimento 

identificado por você, o software deveria apresentar? 

 Você considera que o software promove uma interação de informações entre 

os outros setores do hospital? Se sim, cite uma ação que represente a 

interação entre os setores. Se não, qual setor você identifica ter maior 

dificuldade de comunicação? 

 Você considera que o software promove uma interação entre os profissionais 

que atuam no setor e que utilizam o software TrakCare®? Se sim, como você 

identifica essa promoção dentro do software? Se não, qual sua proposta para 

melhoria nesse caso? 

(Tabela 3)  

                                                                                                                                                                                                                                             

 Para analisar as perguntas subjetivas, foram descritas algumas das respostas 

de acordo com o entendimento e as palavras dos respondentes. A primeira pergunta 

subjetiva estava ligada com a segurança, na qual aqueles que responderam que não 

consideravam o software TrakCare® seguro para proteger e identificar as ações 

realizadas mediante senhas e usuários, deram as seguintes respostas: 
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“Acho que não tem uma prova segura para o usuário”. 

“Por que muitas vezes o servidor não fecha totalmente o sistema, quando 
outro entra continua na senha anterior”.  

“Como o serviço é muito corrido, às vezes usamos o sistema que está aberto 
e nem sempre é o nosso”. 

 

As respostas da questão seguinte que estava relacionada com o ponto positivo 

do software TrakCare®, foram descritas como: 

“Ganhasse mais tempo, pois você tem acesso a todos os pacientes em um 
curto espaço de tempo, o que não acontece se tivéssemos que olhar no 
prontuário de papel”. 

“A facilidade de pesquisar o histórico dos pacientes”. 

“Todas as informações e/ ou prescrições, evoluções e aprazamentos de uma 
só vez em uma pesquisa rápida”. 

“A segurança das informações em ambiente virtual, pois com o tempo os 
prontuários de papel deterioravam”. 

 “Redução dos papéis” 

 

Com a descrição de cinco relatos, é possível observar a diversidade de 

respostas referentes ao posicionamento individual quanto ao ponto positivo do 

software. É notório que nos relatos anteriores o entendimento que se tem do software 

para esses respondentes está ligado aos eixos de usabilidade nas três primeiras 

respostas, e funcionalidade nas duas últimas respostas. 

 Em seguida, a pergunta referente as mudanças ou melhoras que deveriam 

ocorrer no software foram entendidas e respondidas por alguns dos respondentes da 

seguinte maneira: 

“Alguns ícones têm acesso restrito, dificultando a continuidade dos 
procedimentos de trabalho, tendo em vista a hierarquização da informação”. 

“Nos impede de dar maior assistência ao paciente, devido a tudo que se deve 
relatar no sistema”. 

“A melhoria seria a diminuição das quedas do sistema deixando o sistema 
fora do ar”. 

“Mudanças em relação a agilidade do sistema que costuma ser lento”. 

“Colocar informações relacionadas a medicações e modo de administrar etc”. 

 

 Na avaliação dessas respostas, é possível constatar que o software apresenta 

falhas e/ou pode apresentar melhorias, sendo que para serem resolvidas a 
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participação do usuário se mostra efetiva e de grande valia para o aprimoramento do 

software. Como descrito no trabalho de CUNHA e colaboradores (2008): “Um sistema 

que tem a participação do usuário tem mais chance de dar certo, por representar 

melhor as necessidades do cliente e também por ter um defensor de sua implantação, 

parte ativa do processo de criação do sistema”. 

   Na sequência das perguntas subjetivas, foi questionado quanto a uma possível 

mudança do software (funções ou visual), como acontece em muitos casos quando 

se faz como, por exemplo, um upgrade. As respostas foram descritas assim: 

“Continuar a forma de acesso ao sistema, cada um com sua senha 
proporcionando mais segurança”. 

“O espaço de evolução multiprofissional e os ícones em destaque se o 
paciente possui alguma restrição ex: não pode fazer uso de dipirona, o aviso 
vem em vermelho”.  

“A visibilidade dos ícones são boas, e a disponibilidade dos mesmos 
também”. 

“Como é feita a pesquisa do paciente” 

“A tela central de admissão e cuidados” 

 

Nessa parte do questionário houve uma pequena complicação no 

entendimento da pergunta, tendo em vista a dificuldade de associar a utilização do 

software para aprimorar ou facilitar o desempenho das atividades diárias dentro das 

respostas, com o qual muitos não se lembravam das ferramentas disponibilizadas pelo 

software que os auxiliava mais. 

Dando sequência na avaliação das respostas do questionário, foi apresentada 

a pergunta referente à identificação de algum tipo de procedimento que o software 

contempla ou não dentro das possibilidades de uso. Os respondentes citaram 

identificar algum procedimento que não fosse contemplado pelo TrakCare® e também 

foi perguntado qual procedimento o software poderia apresentar, e algumas das 

respostas foram: 

 

“Ícones de ajuda”. 

“Um espaço para anotações de intercorrências diárias que deverá ser 
evoluído por todos os profissionais”. 

“A oportunidade de serem realizadas as notificações da declaração de 
nascidos vivos que vão para o MS no sistema e não em um livro”. 
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“Admissão de paciente, alta de mãe e RN, coleta de dados do teste do 
pezinho”. 

“Interligação com sistemas de serviços comuns. Banco de sangue, 
laboratório com demais setores, ainda utilizamos exames impressos”. 

  

 Essas respostas mostram que alguns dos respondentes acreditam que o 

software poderia ser mais completo de modo a auxiliar o processo de trabalho em prol 

da saúde e do próprio software. As opiniões expressas nesta pergunta são 

consideradas relevantes no entendimento do pesquisador e levam a crer que a 

incorporação de tais ideias no software ampliaria seu alcance dentre as possibilidades 

de uso. 

Na penúltima pergunta subjetiva do questionário, foi levantada uma questão 

quanto a promoção da interação entre os setores do hospital. As respostas subjetivas 

dependeriam da seleção positiva ou negativa da questão. A resposta das opiniões 

quando positiva, deveriam citar uma ação que representasse e promoção da interação 

e foram descritas assim: 

“Rapidez nos resultados de exame informação uniforme para toda a equipe 
profissional”. 

“Podemos identificar, onde se encontra o paciente e o seu estado” 

“Pela busca de pacientes de outros setores e exames” 

“Disponibiliza acessos de exames de mães e RN’s direto do sistema 
laboratorial”. 

“O atendimento desde a classificação até o momento de sua internação” 

 

Aqueles que marcaram uma resposta negativa quanto a promoção do software 

TrakCare®, foi pedido que citasse o setor que consideravam ter maior dificuldade de 

comunicação, e a única resposta foi: 

  “Na nutrição e na farmácia” 

 Com essas respostas pode-se observar que a transferência das ações de rotina 

para a utilização de um sistema informatizado ainda é uma barreira, na qual é 

perceptível que, se houvesse uma melhor relação comunicativa entre os setores 

muitos problemas seriam solucionados tais como a dificuldade de comunicação ou a 

perda de informações, além de gastos minimizados, como, por exemplo, impressão e 

compra de insumos como folhas e cartuchos. 
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Seguindo para a última pergunta subjetiva do questionário, foi perguntado 

quanto a questão da interação entre os profissionais que atuam dentro do setor e que 

utilizam o TrakCare®. Essa pergunta também dependia de um posicionamento 

negativo ou positivo para responder as partes subjetivas, onde aqueles que 

respondiam sim deveriam citar como é identificada a promoção da interação entre os 

profissionais. Aqueles que responderam não deveriam propor uma melhoria para essa 

interação. E as respostas foram: 

 

Para sim: 

“Podemos identificar os cuidados em outros setores e o nome do servidor”. 

“Temos acesso a todas as informações e evoluções da equipe 
multiprofissional”. 

  “Nas evoluções”. 

“De forma que uma prescrição médica pode ser feita por uma observação da 
enfermagem, quando detalhada, se o médico já teve contato prévio com o 
paciente ele pode prescrever baseado na evolução”. 

“Consigo visualizar todos os procedimentos que os outros profissionais 
colocaram”. 

 

Para não: 

“Falha”. 

  “Não vejo ligação entre o sistema e os profissionais”. 

“Acho que principalmente da parte medica, falta transparência nas 
prescrições”. 

“Cada profissional evolui e presta seus cuidados somente aos pacientes à 
eles determinados”. 

“O sistema é utilizado para obter informações a respeito do paciente, não vejo 
necessidade de utilização do TrakCare® para interação pessoal”. 

 

Na análise dessa última parte do questionário, ficou mais claro a diferença de 

conhecimento entre os respondentes e a dificuldade de associação do uso de 

sistemas de informação para as práticas diárias. Com a diversidade de respostas, 

torna-se rica e válida a ferramenta de coleta de dados, onde foi possível analisar por 

diferentes visões o software TrakCare®. 
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8. Discussão 

Na discussão geral dos resultados obtidos, com foco na qualidade, a avaliação 

do software foi realizada nas dimensões objetivas e subjetivas com o propósito de 

complementariedade. Tendo em vista que existe uma maior dificuldade de associação 

da avaliação de subjetividade, por se tratar de uma expressão não mensurável dos 

resultados, ainda assim é uma parte de grande importância de colaboração para a 

visão geral da realidade, quando se dá a representação singular para as ideias. 

(UCHIMURA E BOSI, 2012). 

Como parte da discussão do trabalho, se tem a discussão do PNIIS que trata 

a relação entre a informatização e os profissionais de saúde, onde o sistema de 

informação e os profissionais de saúde devem ter uma relação de 

complementariedade onde os maiores potenciais de utilização, estão em facilitar e 

melhor organizar os registros advindos da prestação de serviços, contribuindo para a 

amplitude da assistência em saúde. A relação entre a informatização e os profissionais 

de saúde também contribui para a agilidade do atendimento dos usuários com 

organização do agendamento e o acompanhamento da referência e da contra- 

referência, além de atendimento auxiliar a distância (TeleSaúde), educação 

continuada como exemplos. (BRASIL, 2004) 

Com essa definição de relação é possível identificar que alguns dos 

respondentes utilizam o software com o intuito previsto, porém a falta de 

aprimoramento da utilização do software de informação impossibilita para alguns 

usuários a realização ideal do uso do software. Ainda tendo em vista o PNIIS (BRASIL, 

2004), a importância da relação dos sistemas de informação e os gestores se dá pela 

contribuição no aprimoramento e concretização da gestão descentralizada de forma 

aprimorada, de acordo com a demanda local, e suas particularidades financeiras, 

políticas e administrativas. A facilidade da utilização dos sistemas de informações ao 

gestor devem contribuir no planejamento e na programação das ações em saúde, 

além de avaliar o desempenho, controlar as atividades realizadas e as demandas. 

(BRASIL, 2004) 

Assim, a informatização no âmbito da saúde mostra que a utilização adequada 

da ferramenta com o preenchimento correto dos dados, podem servir como 

informações de grande relevância para mudança de realidade como as questões 
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políticas, orçamentárias, organizacionais e, principalmente, da assistência à saúde 

dos pacientes. 

 

8.1 Usabilidade 

 

Para a avaliação da usabilidade deve-se levar em consideração, de acordo com 

o estudo de Nielsen (1993), dois aspectos de grande relevância sendo eles: 

 

Do ponto de vista da usabilidade, os fatores humanos e ergonômicos 
são mais abrangentes do que a simples interação do homem com o 
computador, pois, fatores como faixa etária, nível de conhecimento do 
usuário, tipo de aplicação e entre outros, podem influenciar na qualidade da 
interface. 

A aceitabilidade global de um sistema está dividida entre aceitabilidade 
social e aceitabilidade prática onde a primeira se caracteriza pela aceitação, 
por parte dos usuários, da necessidade e da relevância do papel social 
proposto por um determinado sistema. Quanto a sua aceitação prática, (a 
segunda) ela se subdivide em critérios como custo, confiança, segurança, 
compatibilidade, flexibilidade, dentre os quais se encontra a qualidade de uso. 

 

 

O primeiro aspecto deve ser considerado na pesquisa realizada, pela diversidade 

da representação dos respondentes que contemplou as variáveis relevantes e que 

possam influenciar na qualidade em diferentes posicionamentos como a faixa etária, 

o nível de conhecimento e o tipo de utilização. 

O segundo aspecto também foi possível de se identificar na pesquisa, sendo que 

nas respostas pode-se verificar a aceitação do uso do software, e também é possível 

identificar o entendimento sobre as questões de segurança, compatibilidade, 

confiança e dentre outros que também são contemplados e afirmados quando 

analisado a funcionalidade. 

 Para essa análise de usabilidade ainda deve ser destacado como descrito no 

estudo de Nielsen (1993) que “a maioria das práticas de usabilidade revela que 

algumas ideias contradizem as outras. Infelizmente a usabilidade está cheia de 

aparentes contradições que só são resolvidas por meio de análises detalhadas”.  

Assim, de acordo com as respostas dos respondentes, aparentemente o 

software não tem usabilidade. Porém uma análise mais específica da usabilidade seria 

necessária como um complemento mais especifico para ser capaz de mensurar de 

maneira mais pontual a usabilidade do software TrakCare®.   
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8.2 Funcionalidade 

A partir da visão dos respondentes, dentro da funcionalidade, foram 

apresentadas subcategorias no processo avaliativo, onde a primeira a ser analisada 

é a subcategoria da adequação na utilização do software, que trata do conjunto de 

funcionalidades adequadas às necessidades dos usuários. Essa, para a maioria dos 

respondentes, foi a subcategoria com quesitos que poderiam ser melhorados e/ou 

implementados para auxiliar as práticas e necessidades diárias, mostrando que a 

adequação não está em um nível ideal, como visto por exemplo em uma declaração 

de um dos respondentes quanto a um espaço para anotações de intercorrências, que 

pudesse ser evoluído e visto por todos os profissionais. Porém, se faz necessário uma 

avaliação mais específica para precisar o grau de adequação real das sugestões 

explicitadas pelos respondentes (NASCIMENTO, 2010).   

E quanto ao software, foi possível identificar a falta da interoperabilidade, que 

segundo a ISO é a - “Habilidade de dois ou mais sistemas (computadores, meios de 

comunicação, redes, software e outros componentes de tecnologia da informação) de 

interagir e de intercambiar dados de acordo com um método definido, de forma a obter 

os resultados esperados. ” (BRASIL,2014). E esse fato, foi relatado nas respostas 

subjetivas e deveria estar presente em um software que abrange uma diversidade de 

ações com diferentes dados como o TrakCare®, para que assim se tenha maiores 

possibilidades de formulação de informações relevantes para os usuários e para o 

SUS, como descrito na PORTARIA Nº 2.073, DE 31 DE AGOSTO DE 2011.  

 Na subcategoria de segurança, foram consideradas 3 perguntas para medir no 

software tal categoria, tendo em vista que a segurança em questão é medida como a 

capacidade do software de proteger e fornecer seguramente as informações dos 

usuários. Dentre as perguntas, uma apresenta possibilidade de resposta subjetiva e 

duas possibilitam respostas objetivas, sendo que nessa categoria, o questionário trata 

dois tipos de usuários, aquele que utiliza diretamente o sistema TrakCare®, no caso 

os funcionários, e o usuário que utiliza o software de saúde para atendimento.  

Sendo assim, foi verificado a partir das respostas que o software tem problemas 

na segurança. Quanto as condições de armazenamento das informações, onde se 
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tem a troca dos papeis por dados informatizados seja considerado mais seguro que o 

modo de armazenamento por prontuários de papel, além da melhor compreensão da 

escrita onde questões de caligrafia foram resolvidas. Porém as respostas subjetivas 

demonstram que mesmo seguro, ainda existem falhas.  A utilização incorreta do 

usuário pode comprometer a segurança da utilização do software, sugerindo que 

mecanismos de segurança como um temporizador de menor duração, tendo em vista 

a rotatividade de utilização das maquinas e considerando que o número de 

funcionários é maior que o número de maquinas, pudesse ser disponibilizado a fim de 

solucionar a falha relatada. 

 

9. Conclusão 

 

Foi perceptível a lacuna existente na relação entre o entendimento dos usuários 

do sistema de informação, as ações de saúde realizadas e a gestão administrativa da 

unidade de saúde. Foi possível detectar a baixa interoperabilidade dos usuários com 

o software, apesar da utilização do software TrakCare® para a rotina dos serviços, 

pois existem rotinas ainda manuais não refletidas no sistema de informação, como o 

registro da caderneta da criança de dados coletados no centro de saúde, onde são 

registradas em atas por meio de um carimbo com campos pré-estabelecidos as 

informações dos RN. Assim como a comunicação interna entre os setores do hospital, 

onde em muitos casos as ações são tramitadas por meio de memorandos ou 

telefonemas, não registradas no software. 

Foi evidenciado que mesmo não tendo usabilidade, mesmo que a relação entre 

os usuários e o software seja boa, porem algumas evidências como por exemplo, a 

necessidade de capacitação, a possibilidade de sanar alguma dúvida utilizando as 

possibilidades de ajuda do software, apresentem divergência no julgamento de 

usabilidade adotado, assim sendo se faz necessário realizar outras avaliações mais 

especificas. 

Na análise da funcionalidade, quanto a segurança do software, foram 

detectados que os registros não mais são perdidos como antigamente quando 

prontuários médicos eram registrados fisicamente apenas em papel, contudo alguns 

quesitos ainda devem ser melhorados e outros fatores devem ser analisados em 
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relação à segurança. Também vale destacar a falta da interoperabilidade entre 

sistemas de informações utilizado no SUS com instituições como a do banco de 

sangue, o SINASC e as que atuam na saúde suplementar. Quanto à adequação, o 

software precisa refletir as necessidades dos usuários, pois, principalmente, faltam 

espaços que permitam o registro de informações que auxiliem na disseminação da 

informação para outros profissionais no intuito de auxiliar a evolução clínica do 

paciente. 

  

Para auxiliar em uma possível continuação de desenvolvimento dessa temática 

apresentada no trabalho, a elaboração de uma ferramenta de avaliação, que 

apresentasse diferentes cenários de práticas do uso do software de modo a 

comprovar que o usuário é capacitado para realizar tal prática, seria de grande 

importância, tornando ainda mais específico o diagnóstico de validação dos eixos 

utilizados para avaliação, reunindo questões objetivas e subjetivas que envolvem o 

tema. Outros eixos também poderiam ser adotados para medir a qualidade do 

software e a capacidade de utilização do usuário como a eficiência, eficácia, 

efetividade entre outros. Além disso, sugerimos: 

definir indicadores de gestão, onde a partir da identificação da situação de 

utilização da ferramenta tornar-se-á viável analisar os pontos mais frágeis, de modo a 

sugerir mudanças da realidade com intervenções efetivas dos gestores; 

capacitar todos os usuários do software, de uma maneira mais atrativa criando 

guias de mídias interativos, que pudesse simular situações hipotéticas para 

treinamento, de modo a melhorar as questões práticas do cotidiano e a usabilidade; 

adequar a necessidade de hardware para o software, no que diz respeito a 

número de equipamentos, qualidade dos mesmos, rede interna e internet, e suporte 

técnico para resolução de problemas comuns. 
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Anexo I 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Ceilândia - FCE 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

 

FERRAMENTA DE COLETA DE DADOS 

Questionário para avaliar o software TrakCare®, sendo parte de uma pesquisa para 

o trabalho de conclusão de curso. 

Nome:   ___________________________________    

Idade:____________ 

Sexo:     (  ) M  (  ) F     Cargo/ ocupação:___________________________ 

        Há quanto tempo você trabalha na SES DF? (anos):_________________ 

Quando você entrou na SES DF, o prontuário utilizado já era o do 

software TrakCare®? (  ) Sim  (  ) Não 

Recebeu alguma capacitação específica para o uso do TrakCare®?  

(  ) Sim  (  ) Não 

Se não, por que? ______________________________________________ 

Se sim, quando ocorreu a capacitação? E o que foi ministrado na 

capacitação?_________________________________________________

__ 

 

Questionário 

1. Gosta de utilizar o sistema de informação TrakCare®? (  ) sim (  ) não 

2.  Acha que o visual do TrakCare®? é agradável? (  ) sim (  ) não 
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3. Os ícones para desenvolvimento das principais ações são facilmente 

identificados (ex.: agenda; pesquisa de paciente; evolução)?             

       (  ) sim                                     (  ) não 

4. Quando iniciou o uso da ferramenta TrakCare®, como avaliou a 

complexidade do sistema: 

(  ) pequena complexidade (  ) média complexidade (  ) grande complexidade   

5. Você considera que o software TrakCare® é um software seguro e confiável 

para as informações do paciente? 

       (  ) sim                                     (  ) não 

6. Você considera que o software TrakCare® é um software seguro e confiável 

para o servidor, tendo em vista a utilização de senhas e usuários, de modo a 

registrar e identificar a "ação" e o servidor que a "realizou”? 

  (  ) sim                                     (  ) não 

Se não, porque não considera seguro/ confiável? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Qual é o ponto positivo mais relevante do software TrakCare®? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. O que você acha que deveria mudar ou melhorar no software TrakCare®? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. Caso tenha a possibilidade de mudanças  no visual ou nas funções do 

software TrakCare®, o que você gosta e acha que deveria continuar do 

software? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Você identifica algum procedimento, ou alguma necessidade da sua rotina 

de trabalho, que NÃO seja contemplado pelo software TrakCare® e que 

deixaria o serviço mais completo? (  ) sim, identifico (  ) não identifico. 

Se sim, qual possibilidade de procedimento identificado por você, o software 

deveria apresentar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Você considera que o software promove uma interação de informações 

entre os outros setores do hospital?         (  ) sim                        (  ) não 

Se sim, cite uma ação que represente a interação entre os setores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Se não, qual setor você identifica ter maior dificuldade de comunicação? 

______________________________________________________________ 

12. Você considera que o software promove uma interação entre os 

profissionais que atuam no setor e que utilizam o software TrakCare®?  

   (  ) sim                              (  ) não 

Se sim, como você identifica essa promoção dentro do software? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Se não, qual sua proposta para melhoria nesse caso? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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13. É possível recorrer a informações pregressas que estejam digitalizadas do 

usuário em outras unidades de saúde do SUS, mediante a utilização do 

TrakCare®?            (  ) sim                                       (  ) não 

14. Ações e procedimentos realizados em estabelecimentos da saúde 

suplementar (ex.: convênio médicos) são passíveis de identificação mediante 

a utilização do TrakCare®?     

(  ) sim                                           (  ) não                                      (  ) não sei. 

Você considera importante a ligação entre o SUS e a saúde suplementar?  

                                       (  ) sim                                     (  ) não    



 

 

Anexo II 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Ceilândia - FCE 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado (a) a participar do projeto: Avaliação da funcionalidade e 

usabilidade do sistema de informação TRAKCARE® em um serviço terciário de serviço de saúde. 

O nosso objetivo é avaliar o uso do sistema de informação TrakCare® no hospital da Ceilândia por meio 

de um teste de usabilidade a ser realizado em um computador preestabelecido dentro do setor da 

maternidade. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa 

e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da omissão 

total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). A sua participação será através de um 

questionário que você deverá responder no setor da maternidade do hospital regional da Ceilândia, na 

data combinada com um tempo estimado para seu preenchimento de: 30 minutos. Não existe 

obrigatoriamente, um tempo pré-determinado, para responder o questionário. Será respeitado o tempo 

de cada um para respondê-lo. Informamos que a Senhor (a) pode se recusar a responder qualquer 

questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento 

sem nenhum prejuízo para o Senhor (a).  

Os resultados da pesquisa serão divulgados aqui no Setor da maternidade e na Instituição 

Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, podendo ser publicados posteriormente. Os dados e 

materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda do pesquisador. 

       Se o Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Prof Dr 

Wildo Navegantes de Araújo, na instituição Faculdade UnB Ceilândia, Universidade de Brasília no 

telefone: (61) 8117-7974_ ou por email wildo74@gmail.com no horário: __8-12:00 ou 14-18:00h 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas com relação à 

assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 

3325-4955. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o sujeito da pesquisa. 

______________________________________________ 

Nome / assinatura: 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura: 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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Anexo III 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE E USABILIDADE DO SISTEMA 
DE 

INFORMAÇÃO TRAKCARE EM UM SERVIÇO TERCIÁRIO DE 

SERVIÇO DE SAÚDE Pesquisador: Wildo Navegantes de Araújo Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 24442313.2.0000.5553 
Instituição Proponente: Hospital Regional de Ceilândia 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER             Número do Parecer: 515.693               Data da Relatoria: 
02/12/2013 

Apresentação do Projeto: 

Com a crescente evolução tecnológica disponibilizada para a sociedade, todos os serviços 

e setores foram influenciados e alterados. Diversos serviços sociais estão sujeitos a 

mudanças que dependem diretamente de produtos derivados da tecnologia. Produtos 

esses que em sua grande maioria tendem a contribuir para o melhor desempenho das 

atividades propostas. Com isso o presente trabalho aborda um derivado da tecnologia, que 

hoje influencia diretamente grandes economias e sociedades inteiras, que é um sistema de 

informação, sendo essa uma ferramenta utilizada em diversos setores, empresas e 

governos. Com a função de executar operações de modo mais eficiente, seguro e 

principalmente facilitando as atividades antes não realizadas, os sistemas de informação 

tem uma característica inerente: tornar todo o sistema envolvido interligado, interativo e 

dinâmico. Para a verificação da efetividade de um sistema de informação é necessário 

realizar avaliações quanto ao uso da tecnologia. Para isso, será realizado pesquisas sobre 

usabilidade e funcionalidade do sistema de informação de prontuário eletrônico, 

denominado trakcare, em uma unidade hospitalar de atenção terciária. Essa análise se 

dará a partir de um diagnóstico a ser construído mediante análises dos protocolos 

respondidos por funcionários que utilizam o sistema trakcare em ambiente hospitalar, 

fazendo parte da estratégia metodológica proposta pelo trabalho, juntamente com a 
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avaliação da atuação prática os participantes envolvidos, referente à utilização dos 

caminhos dispostos na interface. A partir da análise das sugestões e críticas relatadas pelos 

funcionários no momento da aplicação do instrumento de avaliação, serão disponibilizadas 

as mais relevantes e fundamentadas como propostas de estudo para futuras pesquisas.  

Objetivo da Pesquisa: Geral: Avaliar o uso do sistema de informação TrakCare no hospital 

da Ceilândia no período compreendido do segundo semestre de 2013 ao primeiro semestre 

de 2014, com a perspectiva de subsidiar a gestão de hospitais e seus diversos setores, 

com a implantação das novas tecnologias organizacionais.  

Específicos: Conceituar a funcionalidade e a usabilidade de tecnologias. Analisar a 

funcionalidade do pacote disponibilizado pela empresa InterSystems do software TrakCare 

contratado pela SES DF. Definir a potencialidade do pacote contratado e o uso ideal do 

sistema TrakCare em comparação a utilização necessária para contemplação de 

atividades. Avaliar a usabilidade do software TrakCare a partir da utilização e perspectiva 

dos funcionários do HRC. Disponibilizar informações que assista tomadas de decisões para 

um melhor uso do sistema TrakCare dentro do ambiente hospitalar  

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Riscos: Não há riscos para os voluntários da 

pesquisa. Benefícios: Para os gestores e também para os funcionários, os processos 

avaliativos possibilitarão benefícios como informações para auxiliar futuras modificações 

no processo de trabalho a partir da identificação das diversas possibilidades oferecidas pelo 

pacote contratado; Futuras contratações de softwares onde serão identificadas as 

necessidades de utilização ou melhorias nos serviços oferecidos pela visão do ator que 

realmente utiliza o programa e que está inserido na realidade do ambiente hospitalar; 

Capacitação dos funcionários onde a pesquisa identificará as dificuldades dos servidores 

quanto ao uso do programa, possibilitando um foco para a educação permanente; 

Benefícios quanto a implementação de novas tecnologias onde as informações 

avaliadas podem servir como base para futuras escolhas. 

Segundo a Resolução CNS 466/2012, toda pesquisa com seres humanos envolve 

risco em tipos e gradações variados, devendo ser analisadas possibilidades de danos 

imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo, sendo admissíveis pesquisas 

cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos, desde que 

consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual 

desses. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
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A pesquisa referente a usabilidade do sistema trakcare, será desenvolvida no setor 

do alojamento conjunto de referência do Hospital Regional da Ceilândia. A pesquisa de 

usabilidade será desenvolvida com os profissionais de enfermagem que atuam no 

alojamento conjunto e que utilizam o sistema de informação trakcare de acordo com os 

critérios inclusão e exclusão estabelecidos. A abordagem metodológica a ser realizada será 

por meio de uma avaliação com coleta de dados primários, com auxílio de um questionário 

semiestruturado. O objeto a ser avaliado, será o sistema de informação trakcare 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Folha de Rosto e Termo de Concordância assinados pela Coordenadora Geral de Saúde 
de Ceilândia; 
Termo de Compromisso assinado pelo pesquisador; 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido anexo; 
Cronograma de execução anexo; 
Critérios de inclusão e exclusão citados; 
Planilha de orçamento inclusa; 
Curriculum vitae dos pesquisadores inclusos. 
 
Recomendações: 
Citar riscos inerentes a pesquisa, segundo a Resolução CNS 466/2012, que aprova as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Projeto aprovado. 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
Considerações Finais a critério do CEP: 

 
 
 

BRASILIA, 27 de Janeiro de 2014 

 

 

 
Assinado por: 

Luiz Fernando 

Galvão salinas 

(Coordenador) 
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Apêndice – PORTARIA GM/MS nº 2.073/, de 31 de Agosto de 2011. 

PORTARIA Nº 2.073, DE 31 DE AGOSTO DE 2011 

Regulamenta o uso de padrões de 
interoperabilidade e informação em 
saúde para sistemas de informação em 
saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, nos níveis Municipal, Distrital, 
Estadual e Federal, e para os sistemas 
privados e do setor de saúde 
suplementar. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados; 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga 
o Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais 
do referido Pacto; 

Considerando a Portaria nº 2.072/GM/MS, de 31 de agosto de 2011, que redefine 
o Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO/MS) no âmbito do Ministério 
da Saúde, cuja atribuição é emitir deliberações, normas e padrões técnicos de 
interoperabilidade e intercâmbio de informações em conformidade com a política de 
informação e informática em saúde; 

Considerando a necessidade de adotar medidas no campo da saúde que 
objetivem a melhoria e a modernização do seu sistema de gerenciamento de 
informações e dos preceitos da Política Nacional de Informação e Informática em 
Saúde (PNIIS), em conformidade com o art. 47 da Lei nº 8.080, de 1990, e 
deliberações das 11ª, 12ª e 13ª Conferências Nacionais de Saúde; 

Considerando a racionalização e a interoperabilidade tecnológica dos serviços 
nos diferentes níveis da Federação para permitir o intercâmbio das informações e a 
agilização dos procedimentos; 

Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro das ações e eventos 
de saúde contribui para o gerenciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
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garantindo ao cidadão o registro dos dados relativos à atenção à saúde, que lhe é 
garantida, num sistema informatizado; 

Considerando a necessidade de inovação e fortalecimento do sistema de 
informação e informática em saúde e do processo de consolidação da implantação do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro de atendimento em 
saúde contribui para a organização de uma rede de serviços regionalizada e 
hierarquizada para a gestão do SUS; e 

Considerando a necessidade de garantir ao cidadão o registro dos dados 
relativos à atenção à saúde, resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o uso de padrões de informação em saúde e 
de interoperabilidade entre os sistemas de informação do SUS, nos níveis Municipal, 
Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas privados e de saúde suplementar. 

Parágrafo único. Os padrões de interoperabilidade e de informação em saúde 
são o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que 
disciplinam o intercâmbio de informações entre os sistemas de saúde Municipais, 
Distrital, Estaduais e Federal, estabelecendo condições de interação com os entes 
federativos e a sociedade. 

Art. 2º A definição dos padrões de informação em saúde e de interoperabilidade 
de informática em saúde tem como objetivos: 

I - definir a representação de conceitos a partir da utilização de ontologias, 
terminologias e classificações em saúde comuns, e modelos padronizados de 
representação da informação em saúde, criar e padronizar formatos e esquemas de 
codificação de dados, de forma a tornar célere o acesso a informações relevantes, 
fidedignas e oportunas sobre o usuário dos serviços de saúde; 

II - promover a utilização de uma arquitetura da informação em saúde que 
contemple a representação de conceitos, conforme mencionado no inciso I, para 
permitir o compartilhamento de informações em saúde e a cooperação de todos os 
profissionais, estabelecimentos de saúde e demais envolvidos na atenção à saúde 
prestada ao usuário do SUS, em meio seguro e com respeito ao direito de privacidade; 

III - contribuir para melhorar a qualidade e eficiência do Sistema Único de Saúde 
e da saúde da população em geral; 

IV - fundamentar a definição de uma arquitetura de informação nacional, 
independente de plataforma tecnológica de software ou hardware, para orientar o 
desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; 
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V - permitir interoperabilidade funcional, sintática e semântica entre os diversos 
sistemas de informações em saúde, existentes e futuros; 

VI - estruturar as informações referentes a identificação do usuário do SUS, o 
profissional e o estabelecimento de saúde responsáveis pela realização do 
atendimento; 

VII - estruturar as informações referentes aos atendimentos prestados aos 
usuários do SUS visando à implementação de um Registro Eletrônico de Saúde (RES) 
nacional e longitudinal; e 

VIII - definir o conjunto de mensagens e serviços a serem utilizados na 
comunicação entre os sistemas de informação em saúde; 

CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO E ADOÇÃO DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE DE 

INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

Art. 3º O Ministério da Saúde estabelecerá uma arquitetura de conceitos em 
saúde, que identificará os detalhes e os principais atributos dos serviços, seus 
componentes, atividades e políticas necessárias. 

Parágrafo único. A arquitetura em saúde será a fundação para a definição do 
conjunto de especificações técnicas e padrões a serem utilizados na troca de 
informação sobre eventos de saúde dos usuários do SUS pelos sistemas de saúde 
locais, regionais e nacionais, públicos e privados. 

Art. 4° Os padrões de interoperabilidade constarão do Catálogo de Padrões de 
Interoperabilidade de Informações de Sistemas de Saúde (CPIISS), publicado pelo 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SGEP/MS), disponível para a 
sociedade em geral, encontrando-se a primeira versão nos termos do Anexo a esta 
Portaria. 

§ 1º O CPIISS é constituído de especificações e padrões em uso, aprovados 
pelo Comitê de Informação e Informática em Saúde (CIINFO/MS) e pactuados na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

§ 2° O CPIISS conterá links para as organizações que produziram os padrões 
adotados, incluindo os padrões de jure e os de fato. 

§ 3º O CPIISS será atualizado regularmente, de acordo com o processo de 
trabalho do CIINFO/MS, e todas as alterações serão enumeradas em versões 
acordadas após negociações na CIT. 

§ 4º Os padrões publicados no CPIISS conterão um conjunto de metadados que 
seguirão o formato definido pelo Padrão de Metadados do Governo Eletrônico 
Brasileiro (E-PMG). 
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Art. 5° Serão adotados padrões de interoperabilidade abertos, sem custo de 
royalties. 

Parágrafo único. Quando não houver possibilidade técnica ou disponibilidade no 
mercado para adoção de padrões abertos, o CPIISS adotará os padrões apropriados 
aos objetivos estabelecidos nesta Portaria, levando em consideração os benefícios a 
seus usuários. 

Art. 6º O processo de definição e adoção de padrões de interoperabilidade deve 
estar alinhado com o Guia de Boas Práticas e Regulamentação Técnica, definido pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) 
e elaborado pelo Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR). 

Art. 7º Os entes federativos que decidirem não utilizar os padrões de 
interoperabilidade de que trata esta Portaria deverão utilizar mensagens formatadas 
em padrão eXtensible Markup Language (XML) para troca de informações, de forma 
a atender aos XML schemas definidos pelo Ministério da Saúde e respectivas 
definições dos respectivos serviços -Web Service Definition Language (WSDL), 
quando for o caso. 

Parágrafo único Cabe ao Ministério da Saúde, por meio do 
DATASUS/SGEP/MS, definir o padrão de importação e exportação baseado na 
tecnologia de serviços Web, com publicação dos schemas e respectivas WSDL. 

CAPÍTULO III 
DA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PADRÕES DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE E DE INTEROPERABILIDADE 

Art. 8º A implementação dos usos dos padrões de informação em saúde e de 
interoperabilidade será coordenada pelo Grupo de Trabalho de Gestão da Câmara 
Técnica da CIT, ao qual caberá: 

I - definir os sistemas a serem padronizados, com prioridade para os sistemas 
de base nacional vinculados à atenção primária à saúde; e 

II - mapear mensagens a serem trocadas, indicando o conjunto de ontologias, 
terminologias e classificações em saúde aplicáveis. 

Art. 9º Para implementar a utilização dos padrões de interoperabilidade, caberá 
ao Ministério da Saúde: 

I - prover capacitação, qualificação e educação permanente dos profissionais 
envolvidos no uso e na implementação dos padrões de interoperabilidade; 

II - garantir aos entes federados a disponibilização de todos os dados 
transmitidos, consolidados ou em sua composição plena; e 

III - prover plataforma de interoperabilidade para troca de informações entre os 
sistemas do SUS. 
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CAPÍTULO IV 
DO FINANCIAMENTO 

Art. 10. O Ministério da Saúde ficará responsável pelos recursos financeiros 
necessários à efetivação da: 

I - utilização dos padrões de interoperabilidade e informação em saúde 
estabelecidos nos termos desta Portaria, seja para subscrição, associação ou 
licenciamento, sendo a liberação de uso estendida a Estados, Distrito Federal e 
Municípios; 

II - tradução de termos, nomenclaturas e vocabulários, bem como para a 
inserção de novos que sejam imprescindíveis para atenderàs exigências do SUS, 
estendida sua utilização a Estados, Distrito Federal e Municípios; e 

III - manutenção do arcabouço dos padrões de interoperabilidade e informação 
em saúde estabelecidos nos termos desta Portaria. 

Art. 11. Os custos relacionados à adequação de sistemas de informação para 
uso dos padrões de interoperabilidade e informação em saúde serão de 
responsabilidade dos proprietários dos respectivos sistemas. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios arcarão com todas as 
despesas para adequação de seus sistemas próprios. 

§ 2º O Ministério da Saúde arcará com as despesas para adequação de seus 
sistemas de informação. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

ANEXO 
CAPÍTULO I 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

1. Para a interoperabilidade entre os sistemas dos SUS será utilizada a 
tecnologia Web Service, no padrão SOAP 1.1 (Simple Object Access Protocol) ou 
superior. 

2. Para a garantia de segurança e integridade de informações será adotado o 
padrão WS-Security para criptografia e assinatura digital das informações. 

3. Os Web Services são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier) 
e são descritos e definidos usando WSDL (Web Service Description Language). 
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CAPÍTULO II 
CATÁLOGO DE PADRÕES DE INFORMAÇÃO 

4. Os padrões são definidos em nível lógico (negócios) e não físico de 
arquivamento de banco de dados. Estes padrões não documentam propriedades de 
exibição. Os sistemas legados podem ter suas respostas, para integração e 
interoperação, encapsuladas em padrões XML aderentes aos padrões do Catálogo, 
de forma que, mesmo sem obedecer internamente ao padrão catalogado, possam 
comunicarse fazendo uso dele, por meio de XML Schemas 

4.1. Para a definição do Registro Eletrônico em Saúde (RES) será utilizado o 
modelo de referência OpenEHR, disponível em http:// www. openehr. org / home. html. 

4.2. Para estabelecer a interoperabilidade entre sistemas, com vistas à 
integração dos resultados e solicitações de exames, será utilizado o padrão HL7 - 
Health Level 7. 

4.3. Para codificação de termos clínicos e mapeamento das terminologias 
nacionais e internacionais em uso no país, visando 
suportar a interoperabilidade semântica entre os sistemas, será utilizada a 
terminologia SNOMED-CT, disponível em http://www.ihtsdo.org/ snomed- ct/. 

4.4. Para a interoperabilidade com sistemas de saúde suplementar serão 
utilizados os padrões TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar). 

4.5. Para a definição da arquitetura do documento clínico será utilizado o padrão 
HL7 CDA. 

4.6. Para a representação da informação relativa a exames de imagem será 
utilizado o padrão DICOM. 

4.7. Para a codificação de exames laboratoriais será utilizado o padrão LOINC 
(Logical Observation Identifiers Names and Codes). 

4.8. Para a codificação de dados de identificação das etiquetas de produtos 
relativos ao sangue humano, de células, tecidos e produtos de órgãos, será utilizada 
a norma ISBT 128. 

4.9. Para a interoperabilidade de modelos de conhecimento, incluindo 
arquétipos, templates e metodologia de gestão, será utilizado o padrão ISO 13606-2. 

4.10. Para o cruzamento de identificadores de pacientes de diferentes sistemas 
de informação, será utilizada a especificação de integração IHE-PIX (Patient Identifier 
Cross-Referencing). 

4.11. Outras classificações que serão utilizadas para suporteà interoperabilidade 
dos sistemas de saúde: CID, CIAP-2 (Atenção primária de saúde), TUSS e CBHPM 
(Classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos) e tabela de 
procedimentos do SUS. 


