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K-E S U M. O 

O principal objetivo da dissertação é apresen 

tar um modelo de um Serviço de A.rquivo Médico c Estatística 

para um hospital de ensino, enfatizando urna aborda;ern rnetodo 

lógica para o seu planejamento e organização. 

Este estudo descrito cornternpla os aspectos 

variados e mais significativos do modelo: atividades princ~ 

pais ( registro de paciente, arquivo, estatística médica e 

administrativa ) , necessidades funcionais e área, 

organizacional, pessoal e e~uipancnto, etc. 

desenho 

i 
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S U M M A R Y 

Th~ main objective of the dissertation is to 

present a model of a Medical Record Department of a Teaching 

Hospital, stressing a methodological approach for its planning 

and organization. 

This descriptive study contemplates ·~e various 

and significative aspects involvedin a model: main activities 

(patient registering, filing, medical and administrative sta 

tistics}, functional and area needs, organizational design, 

personnel, technical equipment, etc. 



1. INTRODUÇÃO 

Hospital eficiente é hospital racionalmente pl!! 

nejado e administrado, 

Se bem planejado, ele terá possibi1idade eco 

nômico-financeira e proporcionará os serviços que lhe 

reclamados pela comunidade a que se destina, 

forem 

A boa administração garantirá a quantidade e a 

qualidade desses serviços a custos compatíveis, e, para bem a 

valiar essas três condições, a direção do Hospital terá que 

contar com uma série de informações, que lhe cheguem ao conhe 

cimento com a rapidez e o rigor necessários. Em outras pal~ 

vras, deverá o administrador ter ciência de tudo o que se pa~ 

sa com o paciente, desde o momento em que é admitido; de como 

estão sendo utilizadas as disponibilidades assistenciais da 

i1uti tuição, da quantidade e qualidade dos serviços hospital~ 

res e dos custos operacionais, 

O conhecimento desses fatos implica em ativid~ 

des de documentação, de coleta e processamento de dados.Assim, 

na estrutura do hospital, há de se considerar a inclusão de 

um serviço responsável pela execução dessas atividades. Este 

serviço, peça importante na organização hospitalar; é o Ser 

viço de Arquivo Médico e Estatística, conhecido pela sigla de 

SAME, no Brasil. 

A administração do hospital necessita de infor 

maçoes estatísticas e dados técnicos que lhe permita avaliar 

o rendimento do capital seja econômico, financeiro, social ou 

médico. 
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A precaridade de informações disponíveis é, em 

alguns casos, consequência da falta de estrutura e de maior. 

capacitação técnica, bem como o interesse pela estatística, ~ 

conomia, desprezo à importância de determinadas áreas de tra 

balho, entre elas o SAME. 

Resultam daí as falhas, por omissão ou má apl~ 

caçao de recursos no desenvolvimento da assistência médico 

-hospitalar em nosso meio. 

Tivemos oportunidade, em 1974 de freauentar o 

curso de Administração de Prontuários Médicos(Hedical Record 

Admini~tration), em Porto Rico,e, por ocasião do seu desenvol 

vimento foi-nos possibilitado conhecer melhor a organização 

do SAME dos hospitais.Por outro lado, a experiência adquirida 

em todos esses anos trabalhando no planejamento e organização 

deste serviço para várias instituições de saúde no país, ass~ 

ciado à consulta bibliográfica sobre o assunto, levou-nos ca 

da vez mais, à convicação de que ele é fundamental no 

tal. Por esta razão, resolvemos apresentar um modelo de im 

plantação de um Serviço de Arquivo Médico e Estatística em um 

Hospital Universitário,porque, infelizmente,os hospitais bra 

sileiros, mesmo os de ensino em sua maioria, se ressentem da 

organização, em bases técnicas, deste serviço. 

Esperamos poder contribuir com nosso trabalho 

.constituindo de um guia na orientação e operacionalização do 

SAME de um hospital de ensino. 
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2, OBJETIVO 

Apresentar o modelo de um Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística em um Hospital Universitário. 
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3. EVOLUÇÃO DO SERVIÇO ATRA~S DOS TEMPOS 

Há pouco mais de meio século, o Colégio Ameri 

cano de Cirurgiões fixava as normas para a classificação de 

hospitais segundo o padrão de assistência prest,ada aos pacie_!! 

tes. 

Depois de algumas tentativas, ficou definitiva 

mente estabelecido que a avaliação da qualidade do trabalho 

médico era condição essencial para a classificação de hosp~ 

tais. E tal avaliação só era possível através de cuidadoso e 

xame dos registros escritos efetuados pelos médicos que a~si§_ 

tiam os pacientes. Dessa época para cá, o prontuário médico, 

que reune todos os dados sobre a "história da vida do pacie_!! 

te e de sua doença" segundo HACEACHERN 9 
, constituiu-se no 

mét:'.s precioso documento do hospital. 

Conseqüentemente,surgiu a necessidade de in 

cluir-se entre os serviços do hospital, um, que recebeu entre 

nós, a designação de Arquivo Médico. A esse serviço, atribuiE 

-se inicialmente a responsabilidade pela guarda e movimenta 

çao do prontuário médico. 

Na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o 

primeiro hospital de ensino médico, em são Paulo, algumas cli 

nicas possuíam um serviço.organizado de guarda de prontuários 

médicos estes, muito bem preenchidos, o que facilitava a pe§_ 

quisa e o trabalho de investigação. 

O primeiro serviço a se interessar pela classi 

ficação de doenças e operações, naquela mesma institui.ção,foi 
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o do Professor Alípio Corrêa Netto, em 1935. 

Os prontuários médicos que pudemos manusear e 

que estão arquivados no Hospital são Luiz Gonzaga, no Jaçanã, 

pertencente à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

' 
Paulo, datam de 1938. Eles são incompletos e mal preenchidos, 

constituindo-se apenas em um conjunto de papéis arquivados.Em 

algumas clínicas, porém, da mesma instituição, houve a preoc~ 

pação de preenchimento completo e adequado do prontuário méd! 

co, na época, chamado história clínica do paciente, cujos da 

dos proporcionavam a recuperação de casos segundo diagnóstico, 

possibilitando a pesquisa. 

Entretanto, nao havia na Santa Casa de Miseri 

córdia de são Paulo um serviço estruturado de SAME,sendo que 

o primeiro organizado em moldes técnicos e adotando um modelo 

ímpar para o país, foi o do Hospital das Clínicas da Faculda 

de de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1943, ideali 

zado por CARVALHO 3 • Até então este serviço era conhecidopor 

Arquivo Médico e se resumia simplesmente à guarda da documen 

tação médica do paciente. A partir do modelo do Hospital das 

Clínicas, outras seções tais como: registro geral e estatíst! 

ca apareceram, iniciando-se assim, o Serviço de Arquivo Médi 

co e Estatística - SAME - , denominação sugerida por ~O 

e adotada em nosso meio. 

Os Estados Unidos da América é o país líder no 

estudo e organização do s~m, tendo surgido em 1928, no Massa 

chussetts General Hospital. 

Quando da instala~ão do SAME naquele hospital, 
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os serviços de registro geral, arquivo médico e estatística 

eram descentralizados, e, somente muito mais tarde, foram re~ 

nidos em um Único serviço, denominado atualmente de Medica! 

Record Administration Department. 

Após a implantação do SM1E no Hospital das Clí 

nicas,vários hospitais passaram a se interessar pela criação 

do Serviço, tendo alguns deles recebido o assessoramento de 

sua idealizadora em sua organização. 

Com o advento do Instituto Nacional de Previ 

dência Social- INPS - , em 196 7 em nosso país, que baseava 

todo pagamento d~vido aos hospitais com os quais mantinha con 

vênio, nos dados lançados no prontuário médico, estes se tor 

naram imprescindíveis para o levantamento das contas hospit~ 

lares dos doentes internados. A partir de 1977,na área de Pre 

vidência Social foi criado o Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social - SINPAS. O então INPS recondicionou-se 

para ser restrito apenas ao setor da concessão e manutenção 

de benefícios pecuniários e de prestação de assist~ncia com 

plementar. Integrou o sistema, o Instituto Nacional de Assis 

tência Médica da Previdência Social - INAMPS - , responsável 

pela prestação de assistência médica a todos aqueles que se ~ 

tilizam da Previdência Social. A fim de que as instituições 

possam beneficiar-se com o paga~ento dos serviços realizados 

com o paciente,torna-se necessário que os prontuários médicos 

sejam completos e que o tratamento seja justificado pelo dia~ 

nóstico. 

Passo importante para a criação do SAME foi tam 

bém, através do Decreto 63.341 ~e 1968, do Ministério da Edu 

cação e Cultura, utilizando hospitais privados para o ensino 
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médico, Esse Decreto exigia uma série de requisitos nesses hos 

pitais, entre os quais um serviço organizado de arquivo médi 

co e estatística. 

Hais recentemente, e principalmente com o avan 

ço da tecnologia médica, a implantação de computadores em al 

guns hospitais, tem sido utilizada visando facilitar o traba 

lho do SAME, centralizando os dados com relação ao paciente, 

tornando as informações disponíveis no menor tempo possível, 

otimizando os recursos humanos existentes, ao exercerem suas 

tarefas, num alto nível de qualidade. 
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4. DEFINIÇÃO, IMPORTÂNCIA E FINALIDADE DO SAME 

MACEACHERN 9 define o Serviço de Arquivo Mé 

dico e Estatística como "O Serviço responsável pela guarda a 

dequada dos prontuários médicos dos pacientes e pela confec 

ção de análises e relatórios necessários para demonstrar a 

qualidade e quantidade do serviço prestado. Deve colaborar p~ 

ra o progresso da ciência médica através do registro eficien 

te de dados". 

Ainda que atualmente bastante reconhecida a i~ 

portância do SAME, julgamos oportuno apresentar alguns aspe~ 

tos deste serviço. Assim, e por meio dele, 
~ 

pode e que se con 

trolar a avaliação de desempenho, bem como a quali,Jade dos 

serviços prestados verificação de ... deficiências e a pOSSlVeis 

em serviços diretamente envolvidos com o tratamento do pacie_!! 

te. g preciso lembrar também que, no plan~jamento de um hosp! 

tal moderno, e principalmente naqueles destinados ao ensino,a 

existência do SA.HE é fundamental, devendo estar organizado S.§. 

gundo os padrões recomendados por técnicos nacionais e inter 

nacionais. 

Não se pode conceber, atualmente, o funciona 

mento eficiente de uma instituição hospitalar sem prontuários 

médicos completos, uma vez que a avaliação qualitativa da as 

sistência prestada ao doente só é possível através dos dados 

fornecidos por aqueles documentos. Da mesma maneira que se fa 

la em contabilidade financetra, também, se pode usar, segundo 

HUFFA.MN 7 a expressao "contabilidade do trabalho médico"que 

permite avaliar, em termos de números absolutos e relativos,a 
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natureza e qualidade da assistência prestada ao paciente, ra 

zão de ser da instituição. 

E por fim, nao menos importante é a função do 

SAME no que diz respeito à elaboração de pesquisas, visto pos 

sibilitar a recuperação de casos segundo diferentes variáveis 

como diagnóstico, clínica, tratamento e outros. 

De maneira resumida, as finalidades do SAME sao 

as seguintes: 

- Registrar todos os fatos que dizem respeito ao 

paciente desde sua admissão até à saída, bem co 

ma sua movimentação dentro da instituição; 

- coletar, apurar, tabular, analisar e interpretar 

os dados obtidos dos prontuários médicos; 

- Organizar e manter em perfeita ordem o arquivo 

de prontuários médicos; 

- Manter em dia as apurações diárias e mensais; 

- Facilitar a pesquisa aos demais serviços do hos 

pital, com relação ao levantamento de dados ne 

cessários; 

Iniciar os prontuários, por ocasião do interna 

mento, proceder à análise e revisão dos mesmos; 

- Participar da Comissão de Prontuários 

através de sua chefia; 

Médicos, 

- Prestar informações de natureza médico-legal ou 

afins, quando devidamente autorizado; 

- Servir como mecanismo de comunicação entre médi 

cos, enfermeiros, assistentes sociais, nu~ricio 

nistas e demais funcionários que participam da 

provisão de cuidados ao paciente. 
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5. ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL DE ENSINO 

No conceito de PEDROSO 12 o hospital de ensi 

no é "uma instituição perfeitamente organizada e aparelhada 

em pessoal e material que se destina a receber estudantes de 

medicina, a fim de que eles possam adquirir todos esses hábi 

tos e todos estes princípios de educação médica, onde o corpo 

docente possa, integrado, realizar a pesquisa, desenvolver· a 

investigação clínica e assistir, de forma mais perfeita possi 

vel, à comunidade onde estiver localizado o hospital". 

Um hospital de ensino médico, portanto, deve 

apresentar determinadas características que o dist.ingue da 

maioria ou da totalidade de outros hospitais. Entre essas ca 

racterísticas pode se citar o SAME. 

O modelo de SAHE que apresentaremos, foi idea 

lizado para uma estrutura hospitalar com capacidade para 400 

leitos. Esta escolha prende-se ao fato de que, ségundo os téc 

nicos internacionais e de acordo com a experiência brasileir~ 

é o número ideal para o desenvolvimento das atividades de en 

sino de uma escola médica. Além disso, propicia facilidades 

para uma boa administração. 

Assim, é possível a aplicação das técnicas ad 

ministrativas preconizadas por FAYOL 4 em 1908, que definia 

o ato de administrar como sendo: "prever, organizar, comandar, 

coordenar e controlar. ~ssi~, Erever é visualizar o futuro e 

traçar o programa de ação; organizar e constituir o duplo or . 
ganismo material e social da empresa; comandar é dirigir e or.!_ 
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el}tar o pessoal; coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os 

atos e todos os esforços coletivos e controlar é verificar que 

tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas as ordens 

dadas". 

4 Segundo FAYOL a função administrativa nao 

se concentra exclusivamente no topo da organização. ~ uma fun 

ção que se reparte e se distribui com as outras funções essen 

ciais, proporcionalmente entre a cabeça e os membros do corpo 

social da organização. 

Com efeito, as funções de prever,organizar, co 

mandar, coordenar ~ controlar, indispensãveis para o desenvol 

vimento de uma boa administração, são. aplicadas com relativa 

facilidade e com excelentes resultados em uma instituição hos 

pitalar, cujo número de leitos não exceda a 400. 

Para a·proposta de organizé;l.ção do Sk.Vill, de um 

hospital de ensino, tomamos como modelo aquele cuja estrutura 

administrativa se encontra na Divisão de Serviços Paramédicos. 

Para uma melhor visualização da estrutura hospitalar, e como 

nela estã inserido o SAME, apresentaremos o organograma. 

Slnlfo dtllblioteca e Documenta(Bt 
FACULDADE DE SA0DE rOBLICA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 



r DIVIsl.O M!JJICA 

l.Clínicas Ge-
r ais 

2.C1Ínicas Es-
pecializa-
das 

3. Serviços Co~ 
plerrentares 
de Diagnás-
tico e Tra-. 
tarrento 

I CONSELHO DE. ADMINISTRAÇÃO 

I SUPERINTENDENTE I 

DIVISÃO DE 
ENFERMAGEM 

DIVISÃO DE SERVIÇOS 
PARAMt:DICOS 

l.SAME 

2.Serviço Social 
Médico 

3.Servis;o de Nu-
tricao e Di e-
tética 

4.Farrnãcia 

DIVISÃO DE SERVIÇOS 
ALMINISTRATIVOS 

1. Contabilidade 

2.Pessoal 

3.Alrnoxarifado 

4.Manutenção 

5. Limpeza 

6.Lavanderia -

7. Zeladoria 

...... 
!V . 
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O organograma nos mostra a subordinação hieráE 

quica do hospital bem corno as interligações entre os diversos 

serviços que o compõem. Julgamos oportuno descrever algumas 

funções das diversas unidades do hospital para melhor nos si 

tuarrnos dentro de sua estrutura. 

CARVALH0
13 

, comenta que em toda a instituição 

deve haver um organismo, um indivíduo ou grupo que planeje e 

dite as políticas que a empresa irá seguir. No hospital tarn 

bérn deve existir tal organismo, encarregado de traçar a sua 

política administrativa, ou seja, definição de suas finalida 

des, do tipo da instituição. Esse gr~po é considerado o órgão 

deliberativo da Instituição e se denomina de Diretoria, Conse 

lho de Administração, Conselho Diretor e Mesa Administrativa. 

Além desse órgão de cGpula, haverá necessidade 

de um elemento responsável pela execuçao das deliberações do 

Conselho, o Su;)erintendente do Hospital, porém, ele não tem 

possibilidade de executar todas as deliberações do Conselho de 

Administração e, por esta razão, distribui suas atri.buições 

com outras pessoas, o que em Gltirna análise, é urna delegação 

de parte de suas responsabilidades, com as diferentes chefias 

da instituição. 

No hospital de ensino, o modelo que estamos a 

dotando, desenvolvem-se essencialmente atividades de clínica 

médica geral, de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, e 

pediatria. Além destas atividades poderão existir outras esp~ 

cialidades, corno por exemplo, cardiologia, traurnatologia, of 

. talrnologia e otorrino,. essencialmente. 
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Fazem parte também da Divisão de Serviços Hédi 

cos os chamados serviços complementares de diagnóstico e tr~ 

tamento, o laboratório clínico, a radiologia, a hemoterapia, 

a anestesiologia, a anatomia patológica, além de outros. 

A Divisão de Enfermagem que constitui um grupo 

importante encarregado do tratamento prescrito pelo médico ao 

paciente, desempenhando suas atividades durante 24 horas inig 

terruptas.Provê o paciente com os melhores cuidados profissi~ 

nais, desde sua admissão no hospital até sua alta e retorno à 

sociedade, além de proporcionar bem estar e conforto aos p~ 

cientes. 

A Divisão dos ~erviços Paramédicos compoem-se 

dos serviços que contribuem para que o médico possa desemp~ 

nhar suas atribuições com eficiência no hospital. são consti 

tuídos pelos serviços de nutrição, serviço social médico, ar 

quivo médico e estatística e farmácia. 

O ?erviço de nutrição é o que colabora direta 

mente com o corpo clinico no preparo e escolha das dietas, no 

cálculo das respectivas calorias e controle de ingestão de a 

limentos. 

O serviço social médico se encarrega de colabo 

rar na solução de problemas sociais dos pacientes. Pela sua a 

tuação na instituição, pode contribuir para diminuir o tempo 

de permanência dos doentes internados, auxiliando-os e os ori 

entando. 

·Dentro dos Serviços Paramédicos está o serviço 

de arquivo médico e estatística,, cujas funções serao detalha 
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das posteriormente. 

A farmácia é outro serviço paramédico,responsã 

vel pela manipulação de fórmulas e preparo de soluções especf 

ficas,tanto injetáveis como não injetáveis,é responsável, tam 

bém, pela guarda e dispensação de medicamentos. 

Finalmente, a Divisão de Serviços AdmiHistrati 

vos, é constituída do serviço de material, responsável pela 

compra, guarda e distribuição de todo o material do hospital, 

do serviço de pessoal, contabilidade, comunicações e arquivo, 

tesouraria, lavan~eria, manutenção,que tem por finalidade man 

ter a instituição em bom funcionamento. Outro serviço que com 

poe a Divisão Administrativa é a zeladoria, que se constitui 

das seções de limpeza, transporte, portaria e telefones. Des 

ses, o mais importante é o da limpeza, pois, é a primeira coi 

sa que chama a atenção de quem procura o hospital. Um hosp! 

tal limpo e asseado fará com que a taxa de infecção diminua 

gradativamente, bem como os funcionários que lá trabalham cui 

darão por manter o ambiente de trabalho em boas condições de 

higiêne. 
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6. ORGANIZAÇÃO DO SANE 

De acordo com a estrutura administrativa dohos 

pital de ensino, considera-se o SAME corno integrante da Divi 

são de Serviços Pararnédicos. 

Apresentaremos o organograma do SAME, proposto 

para nosso modelo, baseado na estrutura clássica, adotada em 

vários hospitais de são Paulo, por ser a mais funcional e que 

melhores resultados tem obtido para a finalidade que se propõe. 

I 

I Infom'lções 

Matrícula 

Internação 

Errergência 

DIVISÃO DE SERVIÇOS 

PAR.A.M!:DICOS 

s A M E 

l 
I 

~~ Expediente! 

l 
I 
i_. Arquivo Pr~ 

priarrente 
dito 

I ESTP.TÍSTICA l 

---Adruinistrativa 

--·-1 Médica 
·---------' 

A s~guir, descreveremos as atribuiçÕes 
~ 

espec~ 
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f·icas das seçoes que compoe o SAME: 

• Ao Registro Gerél.l competirá: 

- Receber todos os pacientes que procruram a insti 

tuição para consulta, registrá-los e encaminhá

-los aos locais correspondentes, ou seja, ambula 

tório ou internação; 

- ~rovidenciar relatórios do movimento de ambulató

rios, internações, altas, Óbitos, nascimentos e 

transferências aos diversos serviços; 

- Controlar o estado de saúde de toàos os pacientes 

e fornecer informações, quer por telefone, carta 

ou pessoalmente; 

- ~azer o controle àas visitas . 

• Ao Arquivo Médico compete: 

Receber, controlar, ordenar e arquivar todos os 

prontuários médicos, de ambulatório ou de· inter 

naçao; 

- Preencher de acordo com as necessidades e solici 

tações, os documentos de caráter legal e atesta 

do~ pedidos pelos interessados; 

- Controlar o fornecimento de prontuários médicos 

de acordo com solicitação do corpo clinico; 

- Fornecer e controlar os prontuários médicos para 

pacientes de ambulatórios. 
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. A Estatistica terã as seguintes atribuiç5es: 

- :Fornecer relatórios do movimento de pacientes re 

gistrados, tanto de ambulatórios como de interna 

ção. Podem ser diãrios, mensais ou anuais; 

- Apresentar estatistica de doenças e operaçoes; 

Apresentar estatistica do movimento dos serviços 

complementares de diagnóstico e tratamento; 

- Apresentar grãficos dos movimentos; 

- Levantar dados que possam avaliar a capacidade prQ_ 

fissional do corpo clinico. 

6 .1. Registro Geral 

Conforme a estrutura apresentada para o SAME, 

possui três setores: informaç5es sobre pacientes, matri 

cula e in~ernação. 

são as seguintes as atribuiç5es dos setores do 

registro geral: 

6.1.1. Informaç5es sobre pacientes 

Este é o primeiro contato do paciente com o 

hospital. 

Cabe a este setor fornecer todas n.s informa.ç5es 

relativas aos pacientes que estão ou jã estiveram 

em tratamento no hospital. Nem sempre o familiar 

ou responsãvel pode visitar o paciente internado, 

assim sendo, ele poderã receber informaç5es sobre 
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o estado de saúde do internado por telefone, tele 

grama ou carta, através deste setor. 

~ sua responsabilidade também, cientificar aos 

familiares e/ou responsáveis sobre as anorrnalida 

des havidas com o paciente, corno, por exemplo fu 

ga do hospital. 

Outras atribuições deste setor é o fornecirnen 

to de cartões de admissão para visitantes no hos 

pital (anexo 1). 

Outras informações devem ser fornecidas atados 

os pacientes que procuram o hospital para primei 

ra consulta. 

6 .1. 2. Matrícula 

Um setor de grande importância, principalmente 

levando-se em conta o aspecto psicológico da que~ 

tão, é aquele destinado à matrícula de pacientes 

que pretendem tratamento, quer de ambulatório, quer 

de internação. Os funcionários que lá trabalhàm 

devem possuir muita habilidade no atendimento do 

paciente que procura o hospital, pois ele está de 

prirnido, ansioso, preocupado com seu estado ce saú 

de. 

Através da admissão, os pacientes sao classifi 

cados em dois tipos: 

1. Paciente externo - é aquele que nao necessita 

de internação e seu tratamento será realizado 

no ambulatório. 
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2. Paciente interno - é aquele que vai ocupar um 

leito hospitalar, para receber assistência ~ 

me 

dica. 

Em ambos os casos deverá ser feita a ficha de 

registro do paciente (anexo ~) , que deve 

as seguintes informações: 

Nome 

Naturalidade 

Data de Nascimento 

Sexo 

Cor 

Estado Civil 

Religião 

Endereço da residência 

Local de trabalho 

Filiação 

.como podemos observar, na matricula se 

conter 

conse 

gué todos os dados de identificação do paciente, 

quer para futuro fornecimento de informações ou 

até dados estatisticos, quer para servir de subs! 

dio para elucidação diagnóstica ou ainda, em caso 

de morte, para preenchimento do atesto de Óbito. 

Deverá ser confeccionado um cartão de identida 

de (anexo 1) , pois ele identificará o paciente to 

das as vezes que recorrer à instituição. 

O cartão de identidade conterá as seguintes in 
' 

formações: 



Nome do paciente 

Número de registro 

Nome da clínica 

Data da matrícula 

Retorno 

6.1.3. Internação 

21. 

Internação é o ato de admissão de um paciente 

para ocupaçao de um leito por período superior a 

24 horas. Ela poderá ser consequência de um p~ 

ciente proveniente do ambulatório, ou de um ac~den 

te ou mal súbito, através do pronto atendimento 

ou da emergência, ou encaminhado por outros servi 

ços, como os centros de saúde, desde que o hosp~ 

tal mantenha o relacionamento desejável com os 

mesmos. 

~ recomendável que o setor de internação seja 

o responsável pelo controle de leitos do hospital. 

No setor de internação será lançada na ficha 

de registro a data de internação e a clínica onde 

a mesma se processou, sendo a ficha novamente ar 

quivada. 

Este setor deverá elaborar o relatório diário 

de internação para fins de estatística, devendo 

cópias do mesmo ser encaminhada à seção de estatis 

tica, ao serviço de nutrição e à lavanderia,se e~ 

ta for responsável pela guarda da roupa trazida 

pelo paciente. A cóp.ia encaminhada à nutrição tem 
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por finalidade dar conhecimento ao serviço da inter 

nação que esta sendo executada, para providências que 

deverão ser tomadas com relação ao paciente, e a di~ 

ta que esta sendo prescrita nesta fase de internação. 

Deverá encaminhar ao setor de informações o corou 

nicado da internação do paciente, número de leito e 

clínica , para que se possa dar informações aos fami 

liares ou interessados a localização do paciente. 

6.1.4. Pronto Atendimento e Emergência 

Outros dois serviços que funcionam no Hospita+ sao 

o Pronto Atendimento e Emergência ou Pronto Socorro. 

O Pronto Atendimento, segundo o Ministério da Saú 

de. 10 é o "conjunto de elementos destinado a aten 

der urgências dentro do horário de serviço do estabe 

lecimento de saúde". 

E a Emergência ou o Pronto Socorro, de acordo com 

M. . t- . lO mesmo 1n1s er1o é o "conjunto de elementos des 

tinado a assistência de pacientes, cujos agravos à 

saúde necessitam de atenção imediata, com ou sem ris 

co de vida". 

O funcionamento deste serviço é de 24 horas inin 

·terruptas. 

Esses serviços sao importantes, principalmente ten 

do em vista o hospital de ensino, pois é o local on 

de existe maior número de casos de todos os tipos e 

exigem sempre um rápido atendimento, dando outra for 

mação ao aluno tal comó, a prática de soluções ime 
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diatas, maior tirocínio e atuação mais rápida. 

Para o Pronto Atendimento e Pronto Socorro ou 

Emergência, utilizaremos uma ficha de atendimento 

com os dados de identificação do paciente e que 

sao essenciais, em virtude de problemas médico-1~ 

gais que podem ocorrer. Estes dados algumas vezes 

não podem ser obtidos na hora, em decorrência da 

situação física do paciente. O hospital deverá en 

tão, esperar a vinda de familiares para o pree!!_ 

chimento da ficha. 

Deve existir também, um livro de registro,,que 

é de grande importância para o hospital, onde são 

anotados o nome dos pacientes que foram atendidos. 

6.2. Arquivo Médico 

3 As finalidades descritas por CARVALHO sao as 

que julgamos adequadas para o nosso modelo, porque nao 

existem outras teorias melhor especificadas do que esta, 

pois já aplicadas na prática deram resultados positivos: 

- Receber os prontuários dos pacientes que tive 

ram alta e colocá-los em ordem, de acordo com 

sequência estabelecida para os impressos, e em 

ordem cronológica; 

- verificar se os prontuários estão devidamente 

preenchidos, principalmente quanto aos diagnó~ 

ticos, relatório de operações e condições de 

alta; 
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Arquivá-los por ordem numérica de recistro; 

- Fornecer informações de caráter méàico-legal aos 

interessados, dentro dos preceitos de código 

de ética médico-hospitalar; 

- Fornecer aos hospitais interessados,informações 

relacionadas ao diagnóstico e tratamento a que 

se submeteu o paciente, quando matriculõdo no 

hospital; 

- Enviar o prontuário para o ambulatório para co~ 

tinuação do tratamento do paciente. Terminada 

a consulta, ele será devolvido à seçao de ar 

quivo médico, para arquivamento; 

- Verificar se os prontuários dos pacientes de am 

bulatório estão sendo devidamente preenchidos; 

- Controlar o movimento dos ambulatórios. 

Com referência às informações dos dados constan 

tantes do-prontuário médico e quem os solicita, 
~ 

e assun 

to praticamente inexplorado em nosso país. 

Discute-se até que ponto o próprio paciente teria 

o direi to de ler e conhecer o que contem o seu prontuário 

médico. A grande maioria de nossos pacientes, ao ter al 

ta hospitalar, sequer sabe o diagnóstico e o tratamento 

realizado, desconhecendo geralmente, a operação a que Fe 

submeteu. 

De qualquer maneira, entretanto, nenhuma informa 

çao deverá ser fornecida a 3ualquer órgão interessado 

sem a autorização escrita do paciente e, mesmo a este,h~ 
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verá necessidade de uma petição ao hospital, em que se 

especifique o motivo da solicitação, que deve ser cuida 

dosamente analisado. 

Faz exceçao o caso de um hospital receber um p~ 

ciente que já esteve em outra instituição; sendo frequeg 

te o primeiro solicitar os dados relativos à doença e 

tratamento a que o mesmo se submeteu, sem necessidade de 

sua permissão, não se configurando neste caso, a quebra 

do sigílio profissional. 

As autoridades legais, especialmente delegados, fr~ 

quentemente solicitam dados de identificação, diagnósti 

co e tratamento de determinados pacientes. A instituição 

deve ter por norma nao fornecer informações médicas; en 

tretanto, deve colocar o prontuário médico à disposição 

do perito médico nomeado, para consulta pessoal no 

prio hospital. 

~ da responsabilidade do arquivo médico verificar 

se o prontuário está totalmente preenchido, e em caso ne 

gativo é anotado a falha num impresso apropriado e noti 

ficado o médico responsável, a fim de completá-lo. Após 

analisado e completo, o prontuário será encaminhado a es 

tatística para proceder à codificação dos diagnósticos e 

das operaçoes. 

O arquivo tem uma função fundamental, que é o con 

trole da movimentação dos prontuários médicos, tanto os 

que dão entrada na seção, bem como todos os que saem. De 

ve ser anotado quem solicitou, clínica, data e horário e, 

por esta razão, deve exist~r um setor de expediente que 

fará esse controle. 



~s ·prontuários deverão ser arquivados por o~dem 

numérica, e o mesmo número, também, deve ser usado para 

identificar as radiografias. Apesar dessa ser recomenda 

ção internacional, os hospitais brasileiros em geral,não 

a tem adotado e arquivam as ra~iografias no próprio pro~ 

tuário. Alegam os hospitais a dificuldade de radiologi~ 

tas no país e, nessas condições, frequentemente os prª 

prios consultantes procuram interpretar os filmes. Assim 

sendo, é mais fácil que o filme esteja arquivado com o 

prontuário. 

6.3. Estatística 

Em todas as instituições hospitalares e principal 

mente em hospitais de ensino, a estatística possui valor 

fundamental, no que se refere à pesquisa e avaliação de 

custos da assistência prestada ao paciente. 

~- fim de se poder avaliar o rendimento dos dife 

rentes serviços do hospital, faz-se necessário a coleta 

e a análise de dados dos prontuários médicos, dos servi 

ços complementares de diagnóstico e tratamento, de morbi 

dade, o número de Óbitos, o movimento do centro cirúrg! 

co e outros. 

O prontuário médico é o recurso indispensável que 

reune os dados sobre o paciente: identificação, procedê~ 

cia, procedimentos médicos e financeiros. 

Com o aumento da ênfase que se dá à qualidade dos 

cuidados médicos, controle de custos,o SAME deve respo~ 

der ao crescente número de #solicitações para relatórios 
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tre os diversos serviços e, consequentemente, de sua pro 

dução. 

Existem vários fatores que contribuem para o au 

menta ou diminuição do tempo de permanência do doente no 

hospital. Entre eles, o que se verifica, lamentavelmente, 

é que, em vários hospitais, existe pouco interesse por 

parte do corpo clínico no tratamento dos pacientes, e em 

caso de indigente, este poderá permanecer internado to 

ou 30 dias sem prescrição, sem uma visita diária. Outra 

causa poderá ser a transferência de um paciente para ser 

viços especializados e não haver vaga no mesmo, nécessi 

tando o paciente aguardar internado a vaga e ocupando o 

leito hospitalar. Outro fator poderá ser familiares que 

abandonam o paciente na instituição e se mandam para lo 

cal ignorado. 

Por meio destes dados, poder-se-~ concluir se o 

hospital é eficiente, ou se fatores sócio-econômicos es 

tão interferindo negativa ou favoravelmente nos interes 

ses da instituição ou ainda, se o corpo clínico nao está 

correspondendo às expectativas da administração. 

Poderão ainda ser solicitados outros relatóriosde 

interesse da administração do hospital ou do corpo clíni 

co, tais como: 

- cirurgias realizadas 

- número de consultas por médico 

- diagnósticos 

- consultas eventuais. 

Tomando-se em conta os dados coletados dos relató 

rios das diferentes atividades hospitalares, uma série 
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de Índices e taxas podem ser obtidos, cujos valores le 

vam a concluir a eficiência da instituição. Destacamos 

alguns deles de acordo com a Portaria 400 ·11 . 

(a) Taxa de Mortalidade Geral Hospitalar 

~ a relação percentual entre o número de óbitos 

ocorridos em pacientes internados durante um de 

terminado período, e o número de pacientes saídos 

(altas e Óbitos), no mesmo período. 

A fórmula para o cálculo é: 

.n9 .de óbitos em determinado período x 100 

n9 àe saídas no rresrro período 

(b) Taxa de Mortalidade Institucional 

~ a relação percentual entre o número de Óbitos 

ocorridos no hospital, após 48 horas da admissão, 

durante determinado período, e o número de pacie~ 

tés saídos (altas e Óbitos), no mesmo período. 

A fórmula para o cálculo é: 

n9 de Óbitos apos 48hs em determinado período x 100 

n9 de saídas no mesrro período 

(c) Taxa de Mortalidade Materna 

~ a relação entre o número de Óbitos maternos por 

complicação de gravidez, parto;puerpério, ocorri 

dos durante um determinado período, no hospital,e 

o número de pacientes de obstetrícia saídos (al 
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tas e óbitos). 

A fórmula para o cálculo é: 

n9 .de .ooitos de .obstetrícia .durante determinado período x 100 

n9 de pacientes de obstetrícia saídos no rresrro período 

(d) Taxa de Mortalidade Infantil 

g a relação percentual entre o número de Óbitos em 

menores de um ano, nascidos no hospital, durantede 

terminado período e o número de nascidos vivos no 

mesmo período. 

A fórmula para cálculo é a seguinte: 

.n9 de Óbitos infantis durante determinado período x 100 

n9 de '.lascidos vi vos no mesrro período 

fe) !ndice de Intervalo de Substituição 

Assinala o tempo médio que um leito permanece des~ 

cupado entre a saída de um paciente e a admissãode 

outro. 

Esta medida relaciona a % de ocupaçao com a média 

de permanência. 

A fórmula para cálculo é a seguinte: 

. % de desocupação x rrédia . de penn:mência em dias 

% de ocupaçao 

Outros coefic~entes e índices poderão ser solicita 

dos por interesse da administração. 
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A administração do hospital deve sempre estar a 

par dos tipos de doenças e tratamentcs que o seu corpo clíni 

co vem realizando, bem como os respectivos resultados. Assim, 

devem ser elaboradas estatísticas para que a administração po~ 

sa avaliar a capacidade profissional de seu corpo clínico, e 

que sao as estatísticas de diganóstico e cirurgias realizadas. 

Elas podem ser iançadas em fichas, que variam de 

acordo com os dados que se pretenda nelas incluir, colocando

-se em cada ficha o diagnóstico, o mesmo se fazendo para o t~ 

po de cirurgia praticada. Recomenda-se que para cada diagnó~ 

tico seja usado o código da Classificação Internacional de Do 

enças, pois abrange muito maior número de diagnósticos numa 

só codificação e está sendo utilizada pela maioria de hosp~ 

tais no Brasil. 

Outra esta.tística importante, principalmente em 

hospital de ensino, é a estatística nominal de médico, pois é 

frequente o profissional querer saber o número e tipo de cirur 

gias que realizou durante o ano. 

Por outro lado, deseja o hospital saber o movimen 

to e tipo de cirurgias realizadas por determinado médico, bem 

corno os resultados obtidos. 
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7. RELACIOOAMENI'O .Q2 ~ ~ 2§_ J::EMAIS SERVIÇOS DO HOSPITAL 

• Corpo Clínico 

O documento que relaciona o SAME com o Corpo Clínico é o 
I 

prontuário médico, que tem por responsável pelo seu preench! 

rnento o médico, que cuida do tratamento do paciente, quer de 

ambulatório, quer de internação, 

O SAME é responsável em manter o prontuário médico .em 

boas condições e de forma acess.ível, facilitando a sua consul 

ta por parte dos médicos, assim corno mantê-lo ordenado e com 

pleto. 

Por isso mesmo deve haver um perfeito entrosamento entre 

o SAME e o Corpo Clínico, no atendimento às solicitações do 

SAME, com relação ao preenchimento dos prontuários e .dentro 

das normas que foram previamente estudadas e estabelecidas p~ 

la Comissão de Prontuários Médicos, Esta comissão será assun-

to que abordaremos em outra oportunidade, 

Esse documento atingirá a sua real função quando houver 

estreito relacionamento, visando manter o mais alto nível de 

eficiência das informações ali registradas. 

Em hospitais de ensino, os internos e residentes sao en 

carregados do preenchimento dos prontuários médicos dos pacieg 

tes atendidos e tratados, quer no ambulatório, quer quando in 

ternados, sob a supervisão do médico responsável. 

Compete ao diretor do SAME esclarecer a este grupo e,se~ 
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pre que possível a todos os membros do corpo clínico, sobre a 

enorme importância que as histórias clínicas completas tem na 

investigação e na pesquisa. 

Além do corpo clínico, apresenta este serviço grande en 

trosamento com os serviços complementares de diagnóstico etra 

tamento, 

~ frequente o paciente ter alta hospitalar, sem que o 

prontuário esteja devidamente completo, pois podem estar fal 

tando alguns relatórios dos exames solicitados ao laboratório 

clínico, à radiologia, ou à anatomia patológica para elucida 

ção do diagnóstico e orientação terapêutica com relação ao p~ 

ciente internado. 

Pode acontecer ter o paciente saído do hospital e seu pro_!! 

tuário ser encaminhado ao SAME, porém incompleto, isto é, sem 

os .relatórios radiológicos ou exames de laboratórios. Compete 

ao SAf-ill solicitar aos serviços correspondentes os relatórios 

dos exames para serem anexados ao prontuário, 

• Enfermagem 

Com este serviço também há relacionamento de dependê_!! 

cia, pois vai suprir o setor de informações do SAME sobre o 

estado de saúde dos pacientes, nascimentos e Óbitos. 

O serviço de enfermagem será o grande responsável pelo 

bom funcionamento daquele setor, contribuindo perante a comu 

nidade para a boa ou má reputação do hospital. 

5ftlfo de Bllllloteco a Documentoçõo 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBUCA 
IIIVEISIDADE DE SÃO PAULO 
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g por intermédio do censo diário que o serviço de enfer 

magem informará também da movimentação dos pacientes no hosp! 

tal, fazendo com que o seu encaminhamento ao SAME seja feito 

em tempo hábil e com a exatidão exigida. 

Possui ainda o prontuário médico impressos relacionados 

com o serviço de enfermagem, e todo o cuidado de enfermagem 

prestado ao paciente deve ser registrado no impresso específi 

co para esse fim, devendo ser encaminhado ao SAME quando o pa 

ciente deixar a instituição. 

• Serviço Social Médico 

O serviço social médico também mantém estreitas relações 

de funcionamento com o serviço de arquivo médico e estatísti 

ca, através de sua finalidade específica. As informações co 

lhidas pelo serviço social médico em suas entrevistas sócio-e 

conômicas ou estudo de casos, devem ficar arquivadas no pro~ 

tuário do paciente para que o médico e outro profissional po~ 

sam consultar esse impresso sempre que necessário. 

O entrosamento entre o SAME e o serviço social médico de 

ve ser o mais eficiente possível, contribuindo para a diminui 

ção de permanência do paciente no hospital, depois que lhe for 

dada alta médica • 

• Serviço de Nutrição 

Este serviço mantém relacionamento com o SAME, pois a nu 

tricionista frequentemente precisa consultar o prontuário 
, 

me 
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dico do paciente, a fim de verificar se o ~édico responsável 

receitou-lhe dieta especial, se modificou a anterior, ou se o 

paciente apresentou qualquer reaçao à ingestão do alimento 

prescrito, para poder participar ao médico esses fatos e, pos 

sivelmente, mudar a dieta. 

Deverá este serviço possuir impresso especial que deverá 

ser preenchido pela nutricionista e fará parte integrante do 

prontuário médico. 

• Serviço de Farmácia 

Este é outro serviço que mantém relacionamento com o SAHE, 

pois após a internação do paciente na instituição, o SAME co 

munica através de impresso escrito que o paciente esta sendo 

internado, especificando nome da clínica, o número do quarto 

ou enfermaria, para que o cerviço de farmácia possa enviar à 

unidade de internação, o medicamento prescrito pelo médico . 

• Serviços Administrativos 

Com relação aos serviços administrativos, possui, também, 

o serviço de arquivo médico e estatística íntimo entrosamento 

com grande parte deles. 

O SAME necessita da colaboração dos serviços de contabi 

lidade, de pessoal, almoxarifado, manutenção, limpeza, a fim 

de saber o custo do paciente-dia, nas diversas áreas. 

Possui, desta forma, o SAME, um estreito relacionamento 

com quase todos os serviços do hospital, iBclusive com o Con 
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selho de administração e a Superintendência, remetendo relató 

rios estatísticos para que possa ser avaliado o trabalho que 

vem sendo desenvolvido no dia a dia hospitalar. 
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8. PLANEJAHENTO 

O planejamento de um SAME deve ser cuidadosa 

mente estudado, a fim de preencher com eficiência suas finali 

dades, principalmente em se tratando de hospital de ensino, 

bem corno oferecer ao pessoal que lá trabalha um ambiente agra 

dável, com espaço e equipamento adequados. 

Alguns aspectos devem ser levados em conside 

raçao no planejamento do serviço: 

- Previsão de área para equipamento e pessoal; 

- Espaço adequado prra guarda ds prontuários; 

·- Localização e distribuição lÓgic~ das áreas 

de trabalho; 

·Facilidade de comunicação entre o SAME e os 

demais serviços; 

- Facilidade para o transporte de prontuários 

para as áreas de trabalho médico. 

Além das áreas reservadas ao pessoal,eq~iparne~ 

to e prontuários médicos, é necessário destinar acomodação n~ 

cessária ao corpo clínico para preenchimento de prontuários 

incompletos ou análise, estudo e pesquisa que desejarem _dese~ 

volver. 

O planejamento do SAME nao pode ser baseado ex 

clusivamente no tamanho do hospital, no número de Jeitos, PQ 

rérn, outros fatores devem ser considerados: 
I 

- Tamanho e movimento de ambulatórios; 

- Desenvolvirnento.de especialidades nos arnbula 
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tõrios.; 

- Tempo de guarda de prontuário_médico; 

- Sistema de arquivamento; 

- Tipo de equipamento utilizado; 

- Atribuições do pessoal do serviço; 

- Tamanho dos impressos do prontuário médico. 

No planejamento do hospital que estamos apr~ 

sentando, um dos fatores de grande importância, é o tempo de 

guarda dos prontuários médicos. 

A Associação Americana de Hospitais, aprovou 

em 1960(l), Resolução sobre o tempo de guarda de prontuários 

médicos, eles devem ser guardados para fins clínicos e cientí 

ficos, tanto na forma original, como na reproduzida, por um 

período de vinte e cinco (25) anos, depois da alta ou morte 

do paciente. Apõs esse período, tais prontuários podem ser e 

liminados, exceto aqueles que, por força de estatutos, regul~ 

mentes, ordens ou leis, estiverem proibidos de serem destrui 

dos. 

No Brasil, nao existe legislação específica SQ 

bre o assunte, mesmo porque os hospitais, em sua maioria, não 

perceberam ainda o real valor dos prontudrios médicos e estes, 

quase sempre, são incompletos, portanto, ineficientes e inú 

teis. 

O CÕdigo de Processo Civil Brasileiro(?), em 

$eu artigo 1215, nao se refere a prontuários médicos, porém, 

aos autos, citando "os autos poderão ser eliminados por inci 

neração, destruição mecânica ou por outro processo adequado, 

findo o prazo de cinco (5} anos, contados da data de ~rquiv~ 



39. 

mento". Poderia este artigo ser extensivo à incineração de 

prontuários médicos inativos por mais de 5 anos, desde que ha 

ja interesse por parte da administração, por faltQ de espaço 

suficiente para a guarda dos mesmos por período superior. No 

caso do nosso modelo de hospital, achamos conveniente a guar 

da dos prontuários, por período de 25 anos, de acordo com a 

Resolução de 1960 da Associação Americana de Hospitais(l), e 

tendo em vista a grande valia da guarda por esse período para 

fins de educação e pesquisa, que os profissionais poderão fa 

zer uso. 

Pode-se observar diante do exposto, um grande 

número de fatores que devem ser levados em conta antes de se 

determinar a área própria do serviço, não existindo medidas 

padrÕes estabelecidas para a área do SAME. De acordo com a As 

sociação Americana de Hospitais (l), a seguinte estj.mati va de 

ve ser usada para cálculo de prateleiras para comportar os 

prontuários médicos dos pacientes atendidos na instituição: 

uma prateleira; de 90 em pode conter cerca de 75 prontuários de 

pacientes internados ou aproximadamente 300 prontuários de am 

bulatórios. Chegamos a fazer algumas pesquisas em hospitais es 

colas de são Paulo, e constatamos serem essas medidas adota 

das em termos de hospital de ensino, principalmente porque 

seus prontuários médicos são mais volumosos do que os de hos 

pitais gerais. 

8.1. Localização 

Uma localização adequada e facilida 

des apropriadas são fatores essenciais para o 
~ 

bom funcionamento do SAME. 
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-~ localização mais indicada no 

tal de ensino modelo deverá ser próxima aos aro 

bulatórios porque o SAME deve estar junto aos 

locais onde mais frequentemente o corpo clíni 

co desenvolve suas atividades assistênciais.Cbm 

efeito, nos ambulatórios os prontuários médi 

cos são requisitados com mais frequência do 

que na internação. Desta manelra, são elimina 

dns caminhadas inúteis dos funcionários do ser 

viço na busca de fornecimento dos prontuários 

médicos para tratamento dos pacientes. 

Sabe-se de estudos realizados em dois 

hospitais àe ensino no Estado de são Paulo, a 

Santa Casa de Misericórdia e o Hospital dasClf 

nicas da Fa~uldade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, que cerca de 30% apenas dos p~ 

cientes de ambulatórios necessitam de interna 

ção. Em consequência, os prontuários médicos 

de ambulatórios tem mais movimentação do queos 

prontuários médicos de internação. 

8.2. Equipamento 

De acordo com a organização, variará o 

número de funcionários que irão trabalhar no 

SAME. Como consequência imediata, o equipameg. 

to será em maior ou menor número, que ocupará 

um espaço mais ou menos extenso. 
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Para o nosso modelo de SAME, utilizare 

mos no registro qeral, seis balcões para ateg 

dimento do público (anexo i) , com uma parte ~ 

justável para comportar as máquinas de escre 

ver manuais. Neste local não utilizaremos má 

quinas de escrever elétricas, porque com o pr~ 

enchimento da ficha de registro, cartão de ma 

trícula e cartão de visitas, e estas serem cog 

feccionadas em cartolina, aquele tipo de máqu! 

na se estraga com mais facilidade. 

Deverá ainda existir duas escrivaninhas 

de tamanho médio para outros serviços adminis 

trativos que serão desenvolvidos na seçao e c~ 

deiras em número suficiente para funcionários. 

Uma máquina auressograph será necessária para 

confeccionar o cartão plástico de identifica 

ção dos impressos do prontuário que acompanh~ 

rã o paciente à unidade de internação e identi 

ficará todos os impressos que compõem o pro~ 

tuário médico. 

Há necessidade de um fichário kardex 

horizontal onde serão colocados os impressos p~ 

ra dar informações sohre o estado de saúde do 

paciente. 

~ recomendável a utiliz~ção de um pa! 

nel para controle de leitos vagos dos pacien

tes internados. 

Finalmenta há necessidade de fichários 
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de aço, com sete gavetas, medindo cada uma 15 

em de altura,que servirá para arquivar as fi 

chas de registro dos pacientes da instituição. 

~ conveniente a confecção de armários 

com prateleiras para guarda de impressos a se 

rem utilizados pelo serviço. 

Para a seção de estatística sao neces 

sárias quatro escrivaninhas,arquivos de aço com 

5 gavetas para arquivo de relatórios, três má 

quinas de escrever elétricas, três calculado 

ras, fichários de sete gavetas para guarda de 

fichas nosológicas e de médicos, e seis cadei 

ras. 

Na sala destinada ao arquivo médico, ~ 

lém das prateleiras para arquivamento dos pron 

tuários,deverá existir uma escrivaninha. Utili 

zaremospara o arquivamento de prontuários pr~ 

teleiras de aço em substituição a arquiyos com 

gavetas, primeiro porque estes são mais onero 

sos, mais barulhentos, mais fáceis de provocar 

acidentes, quando há deslocamento da gav~ta do 

trilho correspondente. Outra desvantagem é que 

ocupam maior espaço do que as prateleiras.Ver! 

ficou-se que nove arquivos com cinco gavetas 

cada, ocupariam aproximadamente 2,35metros qua 

drados de espaço, enquanto que duas seções de 

prateleiras de dois lados, ocupariam aproximª 
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damente 1 metro quadrado. 

A sala destinada à completar os prontuá 

rios e à pesquisa deverá possuir uma mesa de reu 

niões e seis cadeiras. 

A sala da diretoria do serviço deverá 

possuir uma escrivaninha tamanho grande, 4 ca 

deiras e um armário de madeira. Na sala da se 

cretária da diretoria é necessário uma escriva 

ninha tamanho médio, máquina de escrever elétr~ 

trica, armário de madeira e um fichário de aço 

com cinco gavetas. 

Os meios de comunicação e de transporte 

de prontuários médicos também são fatores que 

devem ser levados em consideraÇão. 

Achamos mais recomendável que o trans 

porte dos prontuários médicos seja realizado a 

través de equipamento mecânico, porque .se fo 

rem usados os tubos pneumáticos, não poderemos 

utilizar o arquivamento em pastas duras,e o si~ 

tema estudado para o nosso modelo é o dígito 

terminal a cores, que possui a capa com textura 

muito firme. 

A iluminação e ventilação adequadas sao 

extremamente importantes no serviço de arquivo 

médico e estatística, tanto para as áreas de a 

tendimento ao público, como nas de arquivo e es 
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tatística, a fim de possibilitar maior rapidez e e 

fici.incia dos trabalhos. 

a.3. Pessoal 

Para o funcionamento do SAME, do hospi

tal de ensino cujo modelo apresent.amos é recomendá 

·vel no mínimo: 

Diretor de serviço, de preferincia médico, 

com curso de administração hospitalar ••• 1 

Estamos de acordo com CARVALHO 3 quando c! 

ta quais as razões da chefia ser prefereg 

temente médica: 

a. seleção de doentes para os ambulatórios 

.deverá ser orientada por médico; 

b. a revisão dos prontuários médicos deve 

rá ser feita por médico; 

c. as dúvidas surgidas na classificação de 

doenças poderá ser resolvida com mais 

facilidade por médico; 

d. os entendimentos com o corpo clínico 

far-se-ão mais rápida e facilmente. 

Uma outra exigincia que apresentamos acimà 

é que tenha curso de administração hospita 

lar,é para que o diretor tenha uma visão 

. global do hospital e não somente da área es 

pecífica do SÂME,jâ que este se relaciona 

com a quase totalidade dos serviços da ins 

tituição .• 



- chefias de seções,preferentemente com cur 

so de administração hospitalar ( cuja jus 

tificativa já foi anteriormente referida) 

e Curso de Estatística (para área de esta 

tística) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Encarregados de setor - com segundo ci 
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3 

elo completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

- Escriturários - com primeiro ciclo compl~ 

to e datilografia,para as diversas áreas 

do SAM.E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 3 

- Recepcionista para o setor de informações 

com primeiro ciclo completo............. 2 

- Mensageiros, que estejam matriculados no 

primeiro ciclo 3 

Se os funcionários não possuírem ne 

nhum conhecimento de SAME é recomendável que as chefjas façam 

o treinamento, para habilitá-los ao trabalho do serviço. 

O SAME à.everá funcionar normalmente 

das 7, 00 às 18,00 horas de 2a. a 6a. feiras com exceção do Pro!2 

to Atendimento e Pronto Socorro que deverão funcionar 24 ho 

ras ininterruptamente, inclusive sábados, domjngos e feriados. 



46. 

• 1 Diretor do SAME 

Reqistro Geral 1 Chefia de Seção 

Matrícula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Encarregado de Setor 

Internação . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Encarregado de Setor 

Informação . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Encarregado de Setor 

Pronto Atendimento . . . . . . . . . 1 Encarregado de Setor 

Escriturários . . . . . . . . . . . . . . 43 

Recepcionistas ·······~····· 2 

Mensageiros . • • . . • . . • . • . . . . . 3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Chefia de Seção Estatística 

Médica 1 Encarregado de Setor 

Administrativa •.......•.... 1 Encarregado de Setor 

Escriturários • • • . . . • . . . . • . . 6 

Arquivo Médico .....•..••..•...• 1 Chefia de Seção 

Arquivo e Expedien~e ....... 1 Encarregado de Setor 

Escriturários .....•....•... 5 
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9. PRONTU.ÂRIO 1-~DICO 

O SAME no hospital foi criado com a finalidade 

específica qual seja a de controle, guarda e classificação do 

prontuário médico. 

d . . t- . d s -d 11 De acor o com· o M1n1s er1o a au e prontu~ 

rio médico "~ o conjunto de documentos padronizados, destina 

dos ao registro da assistência prestada ao paciente,desde sua 

matrícula ã sua alta". 

CARVALH03 num conceito mais amplo define-o co 

mo: "O relatório escrito ordenadamente das queixas do pacieg 

te, história, exame físico, exames complementares, tratamento 

e resultados finais". 

O prontuário é, em Última análise, um processo 

dinimico, pois uma vez iniciado, permanece aberto por tempo 

indeterminado.Toda vez que o paciente recorrer ã instituição, 

seu prontuário será desarquivado para receber novas anotações 

no atendimento recebido. 

~impossível separar-se a história daevolução 

do prontuário médico, da medicina, pois ambas se confundem. 

Provas concretas de sua existência encontram-se 0esde a Idade 

da Pedra, em que dedos amputados eram 

25.000 anos antes de Cristo. 

gravados em murais 

No Brasil, a evolução do prontuário médico vem 

da criação das escolas médicas, tendo em algumas, atingido p~ 

drão perfeitamente aceitável,permitindo investigação e pesqu! 
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sa, chegando a fornecer dados que levavam a analisar com faci 
. -
lidade o trabalho médico, dos serviços médicos auxiliares e 

do próprio hospital. 

Infelizmente em alguns hospitais de ensino,nos 

dias de hoje, o prontuário médico é ainda incompleto, consti 

tuindo um emaranhado de dado·s, obtidos sem nenhuma ordem e sem 

supervisão adequada,não possuindo diagnósticos em muitos prog 

tuários, bem como o relatório de cirurgia é omisso. 

9.1. Importância do Prontuário Médico 

O prontuário médico deve ser organizado, a fim 

de prestar serviços ao paciente, ao corpo clínico,à 

administração do hospital e à sociedade. 

Em uma instituição médico-hospitalar, o que in 

teressa à comunidade que está servindo é o resulta 

do de: 

a. benefícios que presta 

b. custos dos serviços prestados. 

Os custos dos atendimentos serao fornecidos p~ 

la instituição, baseando-se nos dados encaminhados 

pelo SAME através do relatório dos pacientes trata 

dos, custos de tratamentos médicos, cirúrgicos e de 

enfermagem. 

O paciente é considerado como um todo indivisí 

vel com personalidade, sobre o qual atuam vários f~ 

teres: caracteres físi~os e mentais, condições eco 
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nômicas, hábitos, enfim, um conjunto de dados que i 

rão agir sobre as condições patológicas que o pacien 

te apresenta, ao procurar o hospital para tratamen 

to. 

Em hospitais de ensino, o corpo clínico deve 

ser único, tanto p~ra o atendimento do ambulatório· 

como dos pacientes internados. 

g imprescindível que o prontuário médico cont~ 

nha todos os {tens que facilitem o atendimento do 

paciente por outro profissional, que não aquele que 

o viu anteriormente. 

O prontuário médico é importante para o hosp~ 

tal, pois é o reflexo de sua eficiência. 

9.2. Prontuário - Paciente - Hospital de Ensino 

Em um hospital de ensino, existe grande oport~ 

nidade no desenvolvimento de pesquisa, pois dada a 

diversificação de tratamento para uma mesma enfermi 

dade, haverá oportunidade de se estudar qual o me 

lhor processo de tratamento para aquela doença. So 

mente através de anotação correta de todas as rea 

ções e sintomas apresentados pelo paciente face a um 

determinado tratamento, é que poderemos desenvolver 

uma pesquisa eficiente, pois o home~ não servirá de 

experiência para se constatar se. um tratamento é ou 

não adequado, principalmente sem seu conhecimento. 
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Exames laboratoriais já realizados e constata 

dos do prontuário médico também orientarão o médico 

a chegar a um diagnóstico mais rápido, com evidente 

economia para o paciente e para a instituição respon 

sãvel pelo seu tratamento. 

9.3. Prontuário Médico - Corpo Clínico 

As exigências nos dias atuais solicitando do 

médico uma carga cada vez maior de trabalho, tendo 

em vista o atendimento de seus pacientes e a neces 

sidade de constante atualização não permitem uma vi 

vência mais demorada em cada paciente individualmen 

te. 

O hospital de hoje, além da função restaurati 

va (diagnóstico e tratamento) ainda tem procurado 

desenvolver a sua influência no campo preventivo, no 

ensino e na pesquisa. 

No caso do hospital de ensino, onde o trabalho 

de equipe tem maior projeção, o problema tende a se 

complicar mais, pois deve conscientizar o estudante 

de medicina, de enfermagem e outros cujas ativida 

des profissionais sejam exercidas no campo da saúde, 

do completo preenchimento do prontuário médico. 

Quanto maior .for o número de elementos de regi~ 

tro postos à disposição, mais o estudante terá opo~ 

tunidade de· familiarizar- se com os detalhes de sin 
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tomatologia, e do diagnóstico diferencial, tão úteis 

para a aplicação de uma eficiente técnica médica. 

A p~~qu~satambém exige o maior acervo possível 

de dados para possibilitar comparaçõe'~ visando ao 

aprimoramento médico. 

O hospital é um manancial inesgotável para 

qualquer tipo de pesquisa no campo da saúde.E quan 

tos progressos tem sido obtidos na tecnologia médi 

ca, simplesmente pela análise de danos nos prontu~ 

rios médicos dos pacientes assistidos. 

Ainda em relação ao corpo clínico, tem-se veri 

ficado que um dos aspectos difíceis de serem sanados 

é a falta de relacionamento dos médicos com os de 

mais elementos que trabalham com eles, com o mesmo 

objetivo de restituir a saúde do doente. Para sanar 

esse enorme problema, os dados escritos no prontu~ 

rio médico são um excelente veículo de comunicação, 

reunindo o médico, a enfermeira, a nutricionista, o 

assistente social, o técnico, fazendo com que os e 

lementos da equipe de saúde conheçam as reaçoes, ma 

nifestações e sintomas encontrados no paciente, o 

que indubitavelmente facilitará o seu tratamento. 

9.4. Prontuário Médico - Aspectos Legais 

Em ca·so de acidente fatal, a família poderá qu~ 
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rer responsabilizar o hospital, através de seu cor 

po clínico, ou da pessoa que causou o acidente: nes 

te caso a história da doença ou do acidente, os da 

dos apresentados pelo paciente ao dar entrada noho~ 

pital, são elementos-chave para indultar ou respo~ 

sabilizar alguém. 

Apesar da evidente importância do prontuáriom~ 

dico, há uma notável resistência no preenchimento ~ 

dequado dos impressos e isto ocorre em virtude de 

vários fatores: 

a. falta de conhecimento da necessidade e do 

valor do documento 

b. reaçao ao preenchimento do impresso 

c. experiência negativa prévia com o serviço 

de arquivo médico e estatística. 

9.5. Prontuário Médico - Saúde Pública 

O prontuário médico tem um grande valor para a 

Saúde PÚblica. Quando o epidemiologista resolve es 

estudar determinados aspectos de uma doença, onde, 

quando e como se manifestou numa determinada comuni 

dade, um documento de valia que se lhe apresenta 
~ 

e 

o prontuário médico. 

9.6. Componentes do Prontuário Médico 

O prontuário médico de um hospital de ensino, 
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se divide em tris partes: 

a. parte social 

b. parte médica 

c. parte de enfermagem. 

(a) Parte Social: Compreende os dados de identific~ 

çao e sociais do paciente e verificando se o 

mesmo é filiado à previdincia.social. 

Entre os dados identificadores indis 

pensáveis devem ser anotados: o nome, idade,se 

xo, cor, filiação, naturalidade e procedincia. 

O preenchimento dessa parte é feito p~ 

lo SAME, por ocasião da matrícula. 

(b) Parte Médica: Compreende, em conjunto, as pap~ 

letas referentes à observação clínica dopacieg 

te sendo o seu preenchimento de inteira respog 

sabilidade do corpo clínico. 

(c) Parte de Enfermagem: Compreende as anotações fe! 

tas na papeleta intitulada: "Relat5riodeEnfeE 

magem", onde deve constar, em ordem cronol5g! 

ca, os medicamentos, dietas e outras prescri 

çoes médicas. 

O traçado do gráfico TPR (temperatura, 

pulso, respiração) também é importante. 

Essa parte é da responsabilidade dasen 

fermeiras. 
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Os impressos que julgamos essenciais para o 

Hospitais modelo que estamos apresentando sao: 

- História Clínica (anexo 5) 

- Exame FÍsico (anexo 6) 

- Evolução Clínica (anexo 7) 

- Prescrição Médica - Anotações de Enfermagem 

(anexo -ª.) 

- Resumo de Alta (anexo 9) 

- Termo de Responsabilidade (anexo 10). 

Como há de se notar, alguns dos modelos apr~ 

sentados como a história clínica, exame físico,, são 

impressos em branco, que preferimos àqueles essen 

cialmente minuciosos, com todos os dados relativos 

à parte social e médica. 

Temos constatado que algumas 'clínicas, · notad~ 

mente a pediátrica e obstétrica, continuam insisti~ 

do num prontuário médico composto de impressos ex 

cessivamente detalhados. 

Recomendamos, entretanto, que também par:l't __ essas 

clínicas os impressos sejam em branco, a fim de que 

o espírito de observação do estudante possa ser me 

lhor desenvolvido, porém deve vir acompanhado de um 

memento que ser.virá como guia no preenchimento do 

prontuário médico. 
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10. SISTEMAS DE NUMERAÇÃO DO PRONTUÂRIO MtDICO 

A numeraçao do prontuário é o meio mais satis 

fatório para identificá-lo e para facilitar a sua localização~ 

Os números podem ser usados de várias maneiras. 

O arquivamento do prontuário pelo sistema numé 

rico é, pois, o que vem sendo usado universalmente, sendo re 

comendado para o modelo que apresenta.mos o número de registro 

que o paciente recebeu, ao ser matriculado para consulta ou 

internação. 

Há tris tipos de numeraçao: 

- o seriado 

- o unitário 

-.o seriado-unitário. 

- Seriado: Na numeraçao seriada, um novo número de registro é 

dado para cada nova admissão, tanto para um pacie~ 

te que venha ao hospital pela primeira vez, 

para um antigo. 

como 

Cada prontuário ficará arquivado pelo seu nume 

ro de registro de modo que encontraremos várias pa~ 

tas pertencentes a um só paciente, em várias.prate 

leiras. 

Para facilidade de estudo, a ficha de registro 

correspondente deverá ter todos os números de re 

gistro subsequeptes que o paciente for recebendo, 

à medida que voltar ao hospital para nova consulta 



Entretanto, o pessoal que trabalha no SAME precisa 

rã ser mais numeroso, para retirar diversos pro~ 

tuários de um só paciente. O paciente não será con 

siderado como um todo indivisível, não haverá faci 

lidade de correlação da doença e não haverá segui 

mente do tratamento. Em consequência, o hospital 

e o paciente serão prejudicados,pois aumentará con 

sideralvente o tempo de permanência em virtude da 

obrigatoriedade de repetição de exames complement~ 

res, o que não aconteceria se todos os dados esti 

vessem reunidos. 

Unitário:~ aquele em que o paciente recebe um nGmero de re 

gistro, que será o· mesmo, independente das vezes 

que retornar ao hospital para novas consultas, em 

qualquer período. Todos os dados relacionados a sua 

doença, ou várias doenças estarão reunidos sob o 

mesmo nGmero, que não poderá ser dado a outro p~ 

ciente, mesmo depois de sua morte. 

Muito cuidado deve ser tomado quando o pacieg 

te retornar à instituição, para que o interrogat~ 

rio sobre a sua identificação seja o mais minucio 

so possível, a fim de se evitar novo nGrnero de re 

gistro, e desta forma, incorrer no erro da duplic~ 

ta de registros. 

Em nosso caso, é aconselhável a numeração seria 

da somente para pacientes que serão atendidos no 

serviço do pronto atendimento, pois em sua grande 
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maioria nao retornarão mais à instituição e dessa 

forma evitar-se-á um arquivamento de prontuário 

desnecessário. Porém, se for caso de internação,os 

pacientes deverão receber o número de registro, de 

acordo com o sistema unitário. 

- Seriado-Unitário: ~ uma combinação do seriado e do unitário 

pois toda vez que um paciente vai à instituição,r~ 

ceberá um novo número de matrícula e na pasta ou 

envelope já existente será reunido no novo prontu~ 

rio resultante da última consulta. Na ficha de re 

gistro deverá constar os diferentes número de re 

gistro, sendo válido o Último. 

Este sistema em Última análise é o da 

çao unitária. 

numera 
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11. SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO 

A finalidade do arquivamento de prontuários é 

facilitar a possibilidade de fornecimento completo e rápido 

de informações sempre que necessário. Existem quatro fases no 

processo de arquivamento: 

Tudo que se relaciona com o paciente deve ser 

organizado~ 

Todo prontuário deve ser identificado; 

Devem os prontuários serem colocados no ar 

quivo; 

Quando retirados do arquivo, os funcionários 

devem saber onde se encontram. 

Assim todo o prontuário médico, quer de ambulatório, quer de 

paciente internado, necessita ser arquivado. 

Existem três tipos de arquivamento: 

- o alfabético 

o númerico 

- por diagnóstico 

Em caso de arquivamento por ordem alfabética,o 

prontuário médico é arquivado pelo sobrenome do paciente.Qua~ 

do este sistema é adotado no hospital, não há necessidade de 

ser mantido o fichário de índice nominal. 

Este sistema não é prático,não é recomendável, 

pois nao será fácil localizar o prontuário de pacientes que 

possuam nomes comuns. 

O outro sistema de arquivamento é o numérico • 

Recomendamos este sistema na admissão do paciente, pois é mais 
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ficil localizar o prontuãrio atrav~s do nGmero de registro. 

O arquivamento por diagnóstico tarrb~m não ~ re 

comendãvel por dificultar o encontro do prontuãrio do paciente. 

• Prontuãrio Integrado e Desintegrado 

Com relação ao local de conservaçao dos pron

tuãrios m~dicos existem dois sistemas:desintegrado e integrado. 

No sistema desintegrado, tanto os pacientes i~ 

ternados como os de ambulatórios possuem prontuários indepe~ 

dentes, arquivados em locais diferentes não existindo nenhum 

entrosamento entre os ~esmos. Os impr~ssos que acompanharem os 

pacientes do ambulatório para a unidade de interna~ão, ser ao 

apenas por empr~stimo. Na alta do paciente, a parte de ambula 

tório e de internação ~ desmembrada e cada parte será arquiv~ 

da num determinado local. 

Se o paciente necessitar retornar ao hospital, 

apenas o prontuário do tratamento ambulatorial 
~ 

sera posto ' a 

disposição do m~dico. Este sistema não ~ aconselhável, princ~ 

palmente em hospitais de ensino, pois não existe seguimento 

das condições do paciente, dificultando o ensino e a pesquisa. 

No sistema integrado, tanto os prontuários de 

ambulatório como os de internação estarão arquivados num mes 

mo prontuário, devendo portanto, ser adotado o sistema unitá-

rio integrado e centralizado. Este ~ o método mais adequado a 

qualquer hospital principalmente em hospitais de ensino, obj~ 

to de nosso estudo. 

O sistema unitár~o, integrado e centralizado a 
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presenta as seguintes vantagens: 

a. facilita a investigação e a pesquisa 

b. facilita o tratamento dos pacientes 

c. facilita a acessibilidade de informações 

d. evita duplicação de exames complementares , pap§;_ 

letas 

e. economiza tempo, material e pessoal, espaço físi 

co e fichários. 

Essas vantagens sao decorrentes de todos os da 

dos sobre o paciente, inclusive tratamento anteriores e exa 

mes realizados encontrarem-se reunidos no mesmo prontuário mé 

dico. 

Há dois tipos de arquivamento numérico: 

os prontuários médicos são arquivados pelo núme 

ro de registro, em ordem crescente, é o sistema 

de numeração contínua 

• número do prontuário é dividido em dígitos, 

O sistema de arquivamento numérico dÍgito ter 

minal surgiu da necessidade de dinamizar um grande arquivo, 

facilitando a retirada de vários prontuários no mesmo tempo, 

possibilitando consultas imediatas e precisas. 

Usualmente todo o arquivo é dividido em lOOsec 

çoes de 00 a 99. Dentro dessas secções,os prontuários médi 

-cos sao arquivados de acordo com os dois últimos algarismos. 

Assim, o prontuário número 405208, por exemplo, 

será lido e classificado para o arquivo da seguinte forma: 
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DÍgito primário 

Dígito secundário 

DÍgito terciário 

61. 

O dígito primário é o dígito de referência pa 

ra o desenvolvimento e funcionamento do sistema. Teremos basi 

camente 100 pares de dígitos primários na sequência 00,01,02, 

03, • o •••• o o ••••••••• o 96, 97, 98, 99. 

Considerando-se um arquivo de 10.000 prontu-ª 

rios, teríamos grupos de 100 prontuários para cada dígito pr! 

... 
marJ.o. 

Um dos objetivos do sistema dígito terminal é 

o de se obter maior grau de redução nos campos de consultas. 

Conjugado ao sistema numérico, utiliza-se uma 

perfeita combinação de cores (10 ao todo) que terá a finalida 

de de facilitar mais ainda a busca do prontuário no arquivo. 

Com a introdução das cores no sistema, nova divisão no arqu! 

vo se procederá, ou seja, os 100 dígitos primários divididos 

por 10 cores, cada cor representando um grupo de 10 dígitos 

primários. Exemplo: 00, 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, c~ 

da número terá uma cor assim: 00 ?zul, 01 amarelo, 02 verde, 

·o 3 vermelho e assim sucessivamente. 

g recomendável que as capas dos prontuários fO:! 
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suam uma tarja e os números sejam impressos nessa tarja e em 

cores diferentes, possibilitando a combinação de cores para a 

formação do sistema dígito terminal. 

Recomendamos para nosso hospital este sistema 

pelas vantagens que ele nos oferece, tais como: 

- Todas as sub-divisões das prateleiras aumentam 

igualmente, com uniformidade e não unicamente 

na extremidade final, como ocorre no sistema 

de numeração continua; 

- O trabalho de transferir prontuários de uma pr~ 

teleira para outra, como ocorre no outro sist~ 

ma, quando as mesmas ficam lotadas. Neste sis 

tema todas as prateleiras do arquivo 

espaço igual e vão sendo preenchidas 

te; 

possuem 

igualmeg 

O sistema dÍgito terminal enseja a distribuição 

equitativa de trabalho pelos funcionários do 

SAME. A cada arquivista, ficará afeto um certo 

grupo de prontuários. Assim, por exewplo,todos 

os prontuários terminados em 00 a Q2, fica 

rão sob o encargo do primeiro arquivista;de 06 

a 09 do segundo. 

Dessa forma, pela simples leitura de apenas os 

dois Últimos algarismos, identifica-se, prontamente o respog 

sãvel pelos prontuários, mesmo para o caso de apuraçao de fa 

lhas de arquivamento, capas mal conservadas, prontuários ex 
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traviados ou nao reclamados, A tarefa de arquivar ou desarqui 

var é grandemente simplificada, pois o arquivista a memoriza 

rã apenas os dois últimos dígitos da direita e só depois os 

dois dígitos seguintes, 

A contagem, portanto, mantem-se na casa das de 

zenas, e nunca na das centenas, 

A disposição mais adequada das prateleiras é 

em forma de paralelas, pois facilitará ainda mais o trabalh~ 

mormente quando todos os dígitos terminados em número par,são 

localizados de um lado, e os de número ímpar, do outro lado. 

Por maior que seja o arquivo, dessa forma os prontuários fi 

cam sempre ao alcance do braço. 

O erro de arquivamento praticamente desaparece, 

pelo fato de se tratar de gravar apenas dois dígitos, de cor 

responderem esses dÍgitos a um determinado arquivista e a de 

terminada prateleira. 
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12. COMISSÕES 

A fim de que o serviço de arquivo médico e es 

tatística possa conseguir um bom relacionamento com o corpo 

clínico e a sua máxima colaboração, recomendamqs para nosso 

hospital de ensino a criação da chamada "comissão de prontu-ª. 

rios médicos", composta de 3 a 5 elementos, membros do corpo 

clínico, escolhidos pelo seu chefe e cujas funções a serem de 

senvolvidas são as seguintes: 

a. Conseguir o preenchimento completo do prontuário me 

dico dos pacientes tratados no hospital; 

b. Padronizar todos os impressos utilizados para o pr~ 

enchimento de dados médicos relacionados ao pacieg 

te; 

c. Rever os impressos e recomendar alterações quando ne 

cessárias; 

d. Cancelar impressos, quando for provada a sua utiliza 

ção desnecessária; 

e. Rever todos os prontuários médicos e verificar se es 

tão completos. 

Se um novo impresso for adotado, recomenda - se 

somente um pequeno estoque preparado para uso experimental, 

desde que a prática mostra, frequentemente, a necessidade de 

constantes alterações. 

As reuniÕes deverão ser realizadas mensalmente 

e o~ foi discutido deve constar de ata.Estas reuniões devem 

ser secretariadas pela chefe do serviço de arquivo. médico e esta 
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tística que revê todos os prontuários médicos, sob o ponto de 

vista quantitativo, a fim de verificar se estão completos. 

Constatando que todos os itens referentes ao paciente nao es 

tão sendo preenchidos, compete a ela procurar o médico respon 

sável e solicitar seu preenchimento. Em caso de não consegui

-lo, deve encaminhar o prontuário à comissão de prontuáriosmé 

dicos, que se encarregará de chamar ao médico negligente,para 

que complete o prontuário. 

Os prontuários médicos podem tc-.rnbém ser utili 

zados por outra comissão denominada de auditoria médica, que 

deverá existir para o hospital em estudo, constituída pelo d! 

reter do corpo clínico e um número variável de médicos, peE 

tencentes ou não ao hospital. 

Sua finalidade principal é avaliar a qualidade 

do trabalho profissional prestado ao doente e colaborar para 

a melhoria do padrão de assistência da instituição. 

l1ACEACHERN 9 , baseado principalmente no valor 

do trabalho médico, apresenta os segulntes instrumentos para 

o exercício de um programa de audit0ria médica: 

a. taxa de ocupação; 

b. tempo médio de permanência; 

c. produção global de serviços; 

d. taxa de mortalidade: 

e. pareceres especializados; 

f. frequência de infecções; 

g. ocorrência de compl~cações; 

h. cirurgias desnecessáriag; 

i. taxa de necrõpsias. 
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O grande beneficiado com essa prática é o p~ 

ciente, pois que vários especialistas discutem pormenorizada 

mente o diagnóstico, o prognóstico de recuperaçao, as indica 

ções terapêuticas, enfim a conjugação de todos os esforços p~ 

ra alcançar sua cura. 

Estudando a avaliação do trabalho hospitalar, 

CARVALHO 2 assim se expressa: "O coeficiente de mortalidade 

raramente deve exceder 2,5% nos óbitos ocorridos 48 horas a 

pós a internação; o coeficiente de óbitos pós-operatórios nao 

deve alcançar 1%. Quando o coeficiente de óbitos maternos acu 

sa índice superior a 0,25%,devem ser investigados pelo 

clínico as causas; 2% de óbitos de recém-nascidos vivos 

monstra que a assistência está falha". 

corpo 

de 

Os hospita13 de ensino terão um coeficiente de 

mortalidade aumentado, pois, apesar de toda supervisão sobre 

o interno ou o residente, é impossível eliminar-se todos os 

riscos a que o paciente está sujeito, quando por ele tratado. 

Além disso, casos muito difícies e complicados ocorrem a es 

tes hospitais, o que certamente, contribuirá para maior insu 

cesso no tratamento. 
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13. NORMAS, ROTINAS E INSTRUÇÕES DE SERVIÇO 

Esta grande movimenta.ção de papéis e documen 

tos, que fazem parte da rotina de trabalho,envolvendo pessoal 

e unidades de serviço, podemos traduzir essas funções em grá 

ficos de rotinas, também conhecidos por fluxogramas. 

5 De acordo com FERREIRA. , rotina 11 é uma sequêg 

cia de atos ou procedimentos que se observa pela força do há 

bi to". 

Para KOONTZ 8 , roti·nas sao "procedimentos que e~ 

pecificam a maneira exata pela qual uma atividade deve ser rea 

lizada". "Significam uma série de ações, geralmente empreend!_ 

das por diversas pe~soas". 

Para o bom funcionamento do hospital, para a P. 

niformização das funções nele desempenhadas, deverá obrigato 

riamente manter também, rotinas que facilitarão a execuçao 

das tarefas. 

13 Segundo PRADO , rotinas "são instruções com 

normas constantes de proceder. Compreendem a indicação do mé 

todo de uso geral do caminho a ser seguido por todos os empr~ 

gados encarregados da execução de determinada tarefa, unifor 

mizando, consequentemente essa execução". 

Na elaboração de uma rotina, deve-se ter em 

mente os seguintes quesitos: 

1. O que vai ser feito ? 

2. Por que vamos fazê-lo ? 

3. Quem deve fazê-lo ? 
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4. Onde deve ser feito ? 

5, Como deve ser feito ? 

6, Quando deve ser feito ? 

7. Qual equipamento 
.. 

seja o necessario para que 

feito ? 

As rotinas podem ser representadas por fluxo 

gramas e por desenhos que atraem mais à primeira vista, ap~ 

sar de serem mais trabalhosos. 

Fluxograma é, pois, a representação gráfica do 

seguimento de uma atividade, caracterizada por fases e age_!! 

tes executores, 

As rotinas e fluxogramas variarão, de acordo 

com o Regulamento do hospital, sendo, porém, imprescindíveis 

para o funcionamento eficiente do SAME, 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos, de acordo com.o objetivo propo~ 

to, o modelo de um Serviço de Arquivo Médico e Estatística pa 

ra um Hospital Universitário, que pretendemos seja uma orien 

tação na implantação deste tipo de serviço. 

g possível que o modelo terá algumas limit!! 

çoes na sua aplicação decorrentes do tempo entre a época de 

sua elaboração bem como a sua respectiva utilização, ou de a 

cordo com as características próprias da instituição onde ve 

nha ser introduzido. Porém, em suas linhas gerais, é de se su 

por que poucas modificações poderão ser necessárias. 
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A N E X O S 



F R E N T E 

NOME DO HOSPITAL CARTÃO DE ADMISSÃO 

PARA 

V I S I T A N T E S 
Doente .••...•.••.•..••..•.•••••.• 
N'? de Reg ••••• C 1 f n i ca .•••••• Anda r ••.••• 
Quarto ou Enferm •••••••••••••• Ala •••••• 

Tendo em vista o bem estar do paciente, i 00 

solicitamos à visita não permanecer mais 
lN 
~~ 

LI'\ de 15 minutos junto ao lei to. ~!ão é per •N 

~ mitida a entrada de crianças. Antes de r-~ 
visitar o paciente passe pelo Registro- i 

I LI'\ ,...._ Geral. ·N 

- ESTE CARTÃO DEVERÃ SER DEVOLVIDO AO ..:r 00 REGISTRO UANDO O PACIENTE TIVER ALTA. N 

9ho nl12 13114hs 16117l1sl19l2ol2d22 231 

V E R S O ..--.. .r---------------·--------

São permitidas apenas duas visitas a 
cada paciente. ~proibido trazer fru 
tas, biscoitos, doces, flores, etc.7 
aos pacientes internados. r permiti
do ao paciente receber apenas objetos 
de toalete, depois de examinados pe-
1 a enfermeira. 

Anexo 1 
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F R E N T E 

N O M E D O H O S P I T A L 

FICHA DE REGISTRO 

Nome JN<? de Registro 
-------- -------lT e 1 e fone ---~-·--

Endereço 

l 
------ j_ -- -I -· ------

Nacion. j Natura 1 !dade J Nascimento sexo I cor Est.Civil Re 1 i g ião 
--- -·-- -- -- ---~--

PaI Mãe 
-

Conjuge 

local de Traba 1 ho Profissão 1 cart~ProiTs-~fonãT--
-- -·--~------·---~-·-· 

Pessoa a ser Notificada 
- --------

Endereço-Telefone 
- --

V E R S O 

DATA INT. ALTA 

-------+------------------------------- --------- --- --·----

--------+--------------------------·- --··· ---·-
-----'----+-------------------------- ·-----·----··-· 

--------+---------- --------------------

--------+-------------------------------·--------·--------·-

------1---------------------------------··-· 

·-------·----------------------------·--· -- ---- . ---· 

-------1--------------------------·---------- -··---------·-· 



Anexo 3 

FRENTE 

NOME DO HOSPITAL 

I D E N T I D A O E 

NOME 

N~ REG. 

VERSO 

CLfNICA DIA HORA 

._._------1--------· -----

1--------1------- --·-- --·-

1-------·-~---·-- ---- .. -····-- ·-
1------+-------· ------·-·-

-----·-- --------------1------
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Anexo S 

N O M E D O H O S P I T A l 

HISTÕRIA ClTNICA 

Queixa e Duração- Histõria da Moléstia Atual-Antecedentes morbidos
Antecedentes Hereditãrios-Hãbitos-Inter.sobre os Aparelhos-Ex.Fisico 



OBSERVAÇOES FEITAS POR 



Anexo 6 

N O H E O O H O S P. I T A L 

E X A H E F r s I c o 

-· 

--·--.... --

- --

_________________________________ __,.. __ _ 



' . 1 :'"' .. •. , ..... 

·; ,. 
'· \ . -· ,.._ -' . 

--··-·--------------------------------

--------·---------------------------

----------------------···-·-------

DATA DE 

NOME E 

ASSINATURA-CRM 

DE 19 



Anexo 7 

NOME DO H O s·p I TA L 

E v o L u ç ~ o c L I N I c A 

Notas sobre a evolução da doença, complicações,consult 
DATA HORA exames solicitados,mudanças de diagnóstico. Condições 

ser dada a 1 ta. InstruçÕes ao paciente. 

, 



NOME DO HOSPITAL 

DATA E : 
HORARIO PRESCRIÇ~O M~DICA 

HORARIO DA 
MEDICAÇÃO ANOTAÇOES DE ENFERMAGEM HORARIO 

------~---------------------------~-------------~------------~----------------1------------
~-----f------------------r--------+----------------1 ------ -------

. ----. -------·----+-------""------+---------------.:__ _____ ------·-
' 

1------- ····--- ----- ····----------1---------- ---------------------------· -----------1 
1------~---------------------------r-------------+------------------------------------------

----.,.--------------f-----------1------------------------,.---- ------'-----

1----t----- --- -- --·------------
1------1---- ------------------------+------------1------------------------ ····-··-
f------- -- .... · ---------------- ---------------l------------------------+---------1 
1----- --- ·-------------------.;_1------..,.-----l--------------------------- ------------ --· --
--------. ·---- --------------1-,:--------- ---------------------·-·· -------------· ----
1--------- -- . -- ----- .. ---- -~-----t--------t-----------....;_----1------

~---1----- ----- ----· --- ------- ------------+------------:... ___________ ----·- --· .. ---· ----- -
1----- -----· -----------:-------l--------1------------------------ ---------. --------· 
1----1------·-·-· ------------1--------1--------------------- ···----------------------
~---1--- ---------------1---------------- ----···· 



Anexo 9 

N O M E D O H O S P I T A L 

RESUMO DE ALTA 

Nome IN? de Reg. 

Endereço ~Telefone 
Na c i ona 1 i da de 'Naturalidade I Nasc. Sexo I cor jEst.Civil !Religião 

Pai Mãe 

Conjuge 

Local de Trabalho !Profissão I Ca rt. Pr~f.is.sional ~.: 
~ 

Pessoa a ser notificada 

Endereço-Telefone 

Data da Admlssao I Data dà AI ta T.P. 

Diagnostico de Internação C.J.D. 

Diagnostico definitivo 

Putros diagnosticas 
........ -

-·-------

~lrurgla {s) Rea 1 i zada (s) 

Biopsia Congelação Diag.Anatomia Patológica 

~ipo de Anestesia 

ondiçoes de Alta 

Melhorado C] Remov_ido D Obi to o 
DATA__j__j_ ASSINATURA DO M~DICO-CRM~-----------



EXAKES REALIZADOS 

Houve Infecção nesta I nternação? o s IK o NÃO 
- - -·• 

Adqu i r ida apos ·internação? o SIM D NÃO 
- ..... - ·-- ·- ..... -·- . .. ----- - .. . --·· '··-------- --- -· ... --· --· ·--·-- - .... - .... -- ... .. - - .. - - . -. . --- rúrgico? o D NÃO 

: -.. ,. --
Observada apos ato c i s IM -·' ... 

-. - - ·- - - ..... - - •· . -- -·· - ··-···· ...... . ·- ... .... . .. .. . .. ··---- - -------- --·· - - . ·- --... . . -
Foi u ti l lzado anti biÕtico prof i laticamente? o s IM o NÃO . ' 

.. . - -... ... - .. .. -.. .. - ... ...• - ... --- .... ... .. ···-· ·-. - . ... ... - ----- --- .. .. . . 

Li ste Agen.te s ttiolÕgico·s 
... 

identit"icados 
. - -

i de infecção os como causa s 
slgn_ ificativa sob ponto de vi sta cl r i co: o 1 n 

- .. 

-

RESUMO cLlN i co .. 

--
-

I 

CAUSA MORT I s c I • D • ' . 

.. 



Anexo 10 

N O M E D O H O S P I T A L 
T E R H O 

D E 

R E S P O N S A B I L I D A D E 

Nome do Paciente 

N~ REGISTRO 

1~- Autorizo o Corpo ClTnico do Hospit~l a praticar qualquer pr~ 

cedlmento diagnóstico ou terapêutico, médico oucirúrgico (ane~ 

testa, transfusão e exames complementares). 

2~- Autorizo o Hospital a realizar exames anatomopatolÕgico, se 

o mesmo for necessário para elucidação cliagnóstica. 

3~ -Autorizo a remoção para outros Órgãos credenciados, ou trans 

porte em veTculos deste Hospital, sempre que os mesmos fize

rem parte de programa de tratamento. 

~~- Responsabilfzo-me pelo pagamento de taxa de natrrcula, bem 

como, pelas demais despesas fixadas·conforme a classificação 

econômico-social. 

5~- No caso d~ alta, responsabilizo-me pela retirada do paciente 

no prazo de 3(três) dias. Passado este prazo, estou ciente ' 

que serão tomadas as medidas legais cabrveis. 

6~ -Em caso de gestante, a autorização é extensrvel ao feto e ao 

Recém-Nascido. 

São Paulo, de de 19 ___ ---- -----------------
DOENTE-ASSINATURA. _____________________________ ___ 

~ESPONSÃVEL NOME 
-------------------------------------------------------------
ASSINATURA --------------------------------------------------
DOCUMENTO: 

.GRAU DE PARENTESCO=---------------------------------------




