
 
 

Kaio Jia Bin 

 

 

 

Avaliação do impacto do uso da inteligência artificial 

no tempo de espera para atendimento médico e na 

satisfação do paciente num serviço de pronto 

atendimento para Covid-19 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre 

em Ciências 

Programa de Ciências Médicas  

Área de concentração: Educação e 

Saúde 

Orientadora: 
Profa. Dra. Linamara Rizzo Battistella 

 

(Versão corrigida. Resolução CoPGr 6018/11, de 13 de outubro de 2011.  
A versão original está disponível na Biblioteca da FMUSP) 

 
 
 
 

São Paulo 

2021  



 
 

Kaio Jia Bin 

 

 

 

Avaliação do impacto do uso da inteligência artificial 

no tempo de espera para atendimento médico e na 

satisfação do paciente num serviço de pronto 

atendimento para Covid-19 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

de Medicina da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre 

em Ciências 

Programa de Ciências Médicas  

Área de concentração: Educação e 

Saúde 

Orientadora: 
Profa. Dra. Linamara Rizzo Battistella 

 
 
 
 

(Versão corrigida. Resolução CoPGr 6018/11, de 13 de outubro de 2011.  
A versão original está disponível na Biblioteca da FMUSP) 

 

São Paulo 

2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a minha 

esposa, que viu em mim um cientista 

desde o dia que me conheceu, e me 

apoiou desde o início e sempre. 

Dedico esta dissertação aos meus 

filhos, que o futuro deles seja pleno 

de saúde e alegria, para usufruir o 

melhor da vida. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS  

Agradecer ao Adler Araújo Ribeiro Melo e José Guilherme Franco da Rocha que 

acreditaram na ideia da solução digital e juntos conquistamos o Prêmio de 1º 

Lugar no MIT Hacking Medicine Brazil na categoria Atenção Primária e 

Telemedicina de 2020. 

Agradecer toda equipe técnica e administrativa do Programa de Estudos 

Avançados em Administração Hospitalar em Sistema de Saúde (PROAHSA) que 

me deram total apoio durante o mestrado. 

Agradecer ao Prof. Ulysses Ribeiro Junior quem me incentivou em primeiro a 

fazer um mestrado. 

Agradecer ao Eng. Antônio José Rodrigues Pereira que me deu oportunidade de 

desenvolver minha vocação acadêmica no PROAHSA.  

Agradecer a Dra. Suzane Kioko Ono e ao Prof. Ricardo Zugaib Abdalla que me 

ajudaram com valiosos conselhos durante o curso de mestrado. 

E finalmente agradecer muito a minha orientadora, a Profª Dra. Linamara Rizzo 

Battistella que me fez enxergar com um olhar novo este mundo de tecnologia 

para a saúde das pessoas, e a quem eu acredito que fará mudanças reais na 

vida dos pacientes. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenham coragem, não tenham medo 

de sonhar coisas grandes.” 

Papa Francisco 

  



 
 

RESUMO  

Bin KJ. Avaliação do impacto do uso da inteligência artificial no tempo de espera 

para atendimento médico e na satisfação do paciente num serviço de pronto 

atendimento para Covid-19 [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2021. 

INTRODUÇÃO: Para reduzir o contato presencial dos pacientes com equipe 

administrativa e reduzir o tempo de espera na recepção, foi implantada uma 

solução digital de inteligência artificial por meio de automação de processos 

robóticos no Centro Especializado em Atendimento ao Colaborador (CeAC) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) durante a Pandemia do Covid-19 em 2020. OBJETIVO: Avaliar o 

impacto da automação por meio de solução digital no atendimento de 

profissionais da área de saúde num pronto atendimento da mesma empresa 

durante a pandemia Covid-19. MÉTODOS: Este é um estudo comparativo “antes 

e depois” que segue o Guia “Evaluating Digital Health Products” da Saúde 

Pública da Inglaterra. Foram analisados o total de 37.944 atendimentos 

realizados no período de janeiro de 2020 a junho de 2021. Os dados foram 

comparados em antes e depois da implantação da solução digital e também, no 

período pós-implantação, entre os atendidos pela solução digital e aqueles 

atendidos pela forma tradicional. RESULTADOS: A solução digital automatizou 

o registro da ficha de atendimento médico em 92% dos atendimentos, o tempo 

de execução da triagem da enfermagem aumentou em cerca de 16% nos três 

primeiros meses do uso, o tempo de espera para atendimento médico e tempo 

de espera total para atendimento médico foi cerca de 12 minutos menor em 

média para os colaboradores acolhidos por automação da solução digital. 

Entretanto, a satisfação com tempo de espera para atendimento médico atingiu 

marca de 48% entre os acolhidos com automação enquanto a satisfação do 

mesmo entre os acolhidos sem automação foi de 73%. CONCLUSÃO: O uso da 

inteligência artificial reduziu o tempo de espera para atendimento médico, 

entretanto ele não deve ser a métrica de escolha na avaliação da satisfação dos 

pacientes atendidos. 

Descritores: Inteligência artificial; Automação; Registro eletrônico de saúde; 

Acolhimento; Salas de espera; Gestão de qualidade total; Satisfação do 

paciente.  



 
 

ABSTRACT 

Bin KJ. Evaluation of the impact by using artificial intelligence on waiting time for 

medical care and patient satisfaction in an emergency care service for Covid-19 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2021. 

INTRODUCTION: To reduce the face-to-face contact of patients with the 

administrative staff and reduce waiting time at reception, a digital solution with 

artificial intelligence using robotic process automation was implemented at the 

Specialized Employee Assistance Center of Hospital das Clínicas of The 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo during the Covid-19 

Pandemic in 2020. OBJECTIVE: To determinate the impact caused by the digital 

solution in thecare of health professionals by the same company in an urgent 

care service during the Covid-19 pandemic. METHODS: This is a “before and 

after” comparative study that follows the Public Health England Guide “Evaluating 

Digital Health Products”. A total of 37,944 assistances performed from January 

2020 to June 2021 were analyzed. Data were compared before and after the 

implementation of the digital solution and also, in the post-implementation period, 

between those served by the digital solution and those served by the traditional 

way. RESULTS: The digital solution automated the medical care registration in 

92% of the appointments, the execution time of the health screening increased 

by about 16% in the first three months of use, and the waiting time for medical 

care and total time for medical care was about 12 minutes shorter on average 

with the automation of the digital solution. However, satisfaction with waiting time 

for medical care reached 48% among those with automation, while satisfaction 

among those without automation was 73%. CONCLUSION: The use of artificial 

intelligence reduced the waiting time for medical care, however, the it should not 

be the metric of choice in assessing the satisfaction of patients. 
 

Descriptors: Artificial intelligence; Automation; Electronic health records; User 
embracement; Waiting rooms; Total quality management; Patient satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inteligência artificial (IA) chega na Saúde como uma aurora onde, 

gradualmente, traz à luz as práticas médicas com mudanças e inovações. 

Aplicativos e softwares já podem auxiliar médicos na tomada de decisão como 

em laudos de imagens radiológicas melhorando o julgamento do olho humano 
1,2. 

No entanto, pressão por custo, alta expectativa, incerteza sobre valores 

agregados, compartilhamento de informações e segurança do paciente são 

ainda alguns dos obstáculos a serem superados no momento da decisão sobre 

seu uso 3,4, o que torna a implementação da IA um desafio constante 5. 

Com a chegada da pandemia conhecida como Covid-19 6,7, houve uma 

acelerada transformação digital em todos os segmentos da economia 8, inclusive 

para a área de saúde 9,10. 

E no Centro Especializado em Atendimento ao Colaborador (CeAC) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), uma solução digital foi desenvolvida para acolhimento dos 

pacientes com finalidade de reduzir o tempo de espera para atendimento médico. 

Este trabalho visa avaliar o impacto do uso da inteligência artificial no 

tempo de espera para atendimento médico e na satisfação de uma população 

com características peculiares, profissionais da área submetidos a pressão para 

além do habitual 11,12, que estão sendo atendidos dentro da mesma empresa em 

que trabalham, em tempo de pandemia e num serviço de pronto atendimento 

para Covid-19 

Nele, o conteúdo está estruturado da seguinte forma: o caminho que levou 

a conceitualização da solução digital, desde a relação exaustiva do Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP) com os médicos; a satisfação do paciente na sua 

jornada por atendimento médico, a inteligência artificial; o método Hackmed e a 

pandemia Covid-19. 

Em seguida, a justificativa, o objetivo, a metodologia e os resultados do 

projeto com suas análises. E, por fim, apresentaremos as conclusões e 

agradecimentos. 

1.1 Prontuário eletrônico do paciente 

O prontuário eletrônico do paciente (PEP), desde o seu uso inicial na 

década de 1970 13, ganhou cada vez mais espaço entre os centros hospitalares 

pelo mundo em consequência aos avanços na área da Tecnologia da 

Informação. 
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Pesquisas recentes indicam que 80.5% dos hospitais dos Estados Unidos 

da América tem uso de PEP e, a cada ano, a sua adesão tem aumentado 14. 

Entretanto, é muito claro que o uso dos PEP pelos médicos tem diminuído 

o tempo disponível deles com seus pacientes e aumentado o tempo necessário 

para preencher as informações no sistema eletrônico 15. 

Estudos nesta área indicam que os médicos gastam mais tempo com o 

PEP do que com os cuidados diretos com o paciente 16,17. Consequentemente 

este fato tem contribuído com baixa qualidade da relação médico-paciente e pior 

concordância entre eles 18. 

Reduzir o tempo dedicado com o PEP tem sido objeto de estudo das 

maiores universidades médicas norte-americanas. Como exemplo, o artigo 

publicado pelo Hospital Methodist de Nova Iorque 19, alunos de medicina do 

primeiro ano no internado gastam em média 5 horas por dia com PEP para cuidar 

somente de 10 pacientes. 

Outrossim, neste cenário, os pacientes também são prejudicados pela 

falta de tempo dos seus cuidadores com perda da humanização na relação 

médico-paciente. Suas expectativas de um bom atendimento médico são mais 

relacionadas aos aspectos de como são cuidados 20. 

Portanto, o impacto na relação entre médicos e pacientes não deve ser 

desprezado ao se tentar proporcionar maior qualidade no registro dos dados no 

PEP. 

Este é o cenário onde se encontra o Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 6 anos após a 

implantação do seu Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) onde ainda 

apresenta um sistema com muitas oportunidades de melhoria, principalmente no 

quesito interface com o usuário médico. 

1.2 Tempo de espera e satisfação do paciente 

A insatisfação com tempo de espera no atendimento tem atraído atenção 

em diversos estudos 21,22. De acordo com os mesmos, um tempo de espera 

prolongado é um dos motivos mais comuns para o paciente desistir de ser visto 

por um médico num serviço de emergência 23,24, e pacientes insatisfeitos 

esperam duas vezes mais que pacientes satisfeitos 25. 

Por outro lado, reduzir o tempo de espera eleva o nível de satisfação do 

mesmo 26,27, e ainda reduz evasão de paciente por questão de cansaço e 

frustração em serviço de urgência 24. 
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1.3 Inteligência artificial (IA) 

O termo Inteligência Artificial (IA) foi usado pela primeira vez por John 

Mccarthy durante a conferência de Projeto de Pesquisa de Verão de Darmouth 

sobre Inteligência Artificial em 1956 28.  

IA é o campo de ciência computacional que tem como objetivo construir 

computadores capazes de, através das informações, tomar decisões, realizar 

ações ou reagir de acordo com a situação. 

Em seu livro, Russel 29 dividiu o campo de IA em 4 áreas principais: pensar 

como humano, agir como humano, pensar racionalmente e agir racionalmente. 

Cada área tem métodos e objetivos diferentes, atualmente temos várias 

aplicações de IA em nossa rotina 30-34, como localizar pessoas através de 

processamento de reconhecimento facial 30, pedir para uma máquina tocar sua 

música favorita através do processamento de linguagem natural (PLN) 31,32, e 

aplicativos de celular que indicam melhores caminhos a seguir através do 

Machine Learning (ML) 33  ou ainda preenchimento de inúmeros formulários com 

uso de Automação de Processos Robóticos (RPA) 34. 

Machine Learning 

O nome Machine Learning (ML) foi utilizado por Arthur Samuel em 1959 
35. É uma disciplina científica que se preocupa com o desenho e desenvolvimento 

de algoritmos que permitem que os computadores se aprimorem 

automaticamente com a experiência. 

Segundo Mitchell T, é quando "Um programa de computador aprende com 

a experiência E com relação a uma tarefa T e medida de desempenho D; tem 

seu desempenho D melhorado nas tarefas T com a experiência E." 36. 

Em outras palavras, é quando um programa de computador consegue 

através de sua própria experiência, melhorar o desempenho de uma 

determinada tarefa executada por ele mesmo.  

A principal premissa do ML é fazer com que uma máquina seja capaz de 

reconhecer um padrão de eventos, reagir de acordo com as regras que lhes são 

dadas e adicionar a reação desejada ao seu padrão de comportamento 35,36. 

Reconhecimento facial 

O reconhecimento facial é uma forma de segurança biométrica como as 

outras modalidades já amplamente utilizadas, como impressão digital ou leitura 

da íris. Mas ele é único, pois pode ser implantado à distância, sem contato físico 
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e de forma discreta, sem a consciência do usuário 37, tornando-o um assistente 

invisível. 

Em resumo, existem três etapas para identificar um rosto: 1ª – identificar 

a presença de um rosto humano; 2º - segmentar a face do fundo (não face); 3º - 

extrair as características faciais em um algoritmo matemático único de impressão 

facial. Assim, o resultado poderá ser combinado com um banco de dados de 

tecnologia de reconhecimento facial 37-39. 

Processamento de linguagem natural 

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma ciência da 

computação que se preocupa com o uso de técnicas computacionais para 

aprender, compreender e produzir conteúdo de linguagem humana. Ele 

preenche a lacuna entre a comunicação humana e a compreensão do 

computador.  

Sua história começou na década de 1950, quando Alan Turing publicou o 

artigo "Computing Machinery and Intelligence", que propunha o que hoje se 

chama de teste de Turing como um critério de inteligência 40,41, mas seu 

desenvolvimento só foi possível no século 21 com o avanço da tecnologia que 

permitiu aos computadores aprender algo tão complexo quanto a linguagem 

humana 41. 

O processo de aprendizagem do PLN é semelhante à aprendizagem 

humana, que divide as palavras em radicais, prefixos e sufixos e, em seguida, 

estabelece relações entre as palavras para dar valor (significado) à frase 42-44. 

Com a tecnologia de processamento de linguagem natural, falas poderiam 

ser convertidas em textos, substituindo tradicionais teclados, apresentando ao 

usuário para conferência antes de se registrar definitivamente no sistema 

operacional, além de poder iniciar alguns comandos pré-programados como 

ocorre com Alexa e Siri 45. 

Robotic Process Automation 

Robotic Process Automation (RPA) ou Automação de Processos 

Robóticos em português, é uma solução baseada em software, embora o termo 

“Robótico” sugira um robô físico. Este “robô” é um software capaz de fazer algo 

anteriormente feito por um humano: ele captura dados, executa aplicativos, 

dispara respostas e se comunica com outros sistemas para realizar uma 

variedade de tarefas 46-48. 

Com RPA, as atividades antes realizadas por pessoas, podem ser 

mapeadas e convertidas em pequenos softwares-robôs para realizar as mesmas 

tarefas. 
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1.4 MIT Hacking Medicine (HACKMED) 

Em 2011, membros do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Harvard e comunidade médica norte-americana perceberam que o modelo 

tradicional Hackathon 49,50  poderia ser aplicado no campo de saúde, e então 

fundaram o evento “MIT Hacking Medicine” e a Metodologia “Health Hacking”. 

O objetivo é unir os participantes compostos por estudantes, pacientes, 

profissionais de saúde e professores de diversas áreas em um mesmo evento, 

onde possam ser empoderados a se tornarem agentes de transformação dentro 

dos seus ecossistemas 51. 

O conceito desta solução digital foi apresentado na primeira edição do MIT 

Hacking Medicine realizado no Brasil entre os dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro 

de 2020, no Instituto de Radiologia (INRAD) do HCFMUSP; e obteve o prêmio 

de 1º lugar na categoria Atenção Primária 52. 

1.5 Pandemia de Covid-19 

O Ministério da Saúde do Brasil declarou emergência sanitária de 

importância nacional devido à infecção humana pelo novo coronavírus por meio 

da Portaria nº 188 53 um dia após encerramento do HACKMED e no mês seguinte 

a OMS declarou Pandemia Mundial 6,7. 

Visando maior cuidado com seus colaboradores, o HCFMUSP montou 

uma operação especial para atendê-los no Centro Especializado de Atendimento 

ao Colaborador (CeAC). Onde os funcionários com sintomas respiratórios são 

examinados rapidamente para que a infecção por COVID-19 seja tão logo 

diagnosticada.  

No início da pandemia, seu volume de atendimento ultrapassou 3 mil 

visitas por mês que, por consequência, gerou diariamente aglomerações de 

pessoas sintomáticas na sua recepção de espera. 

Com intenção de reduzir o tempo de permanência e o contato dos 

colaboradores-pacientes do HCFMUSP, com a equipe de apoio do CeAC, o 

conceito vencedor do HACKMED foi proposto para ser implementado no 

processo de registro da Ficha de Atendimento Médico (FAM) como uma solução 

digital. 

1.6 Valor agregado do produto 

A interação do paciente com equipe administrativa é considerada uma 

atividade sem valor agregado (SVA), que consome tempo e recursos, mas não 

agrega valor ao produto final 54, no caso o atendimento médico. 
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A busca por oferecer valor agregado aos clientes vem do Lean 

Manufacturing ou Manufatura Enxuta, que tem como estratégia a eliminação dos 

desperdícios 55, onde a espera é uma atividade que não agrega valor ao produto 

para o cliente 56,57. 

Assim como a abertura da ficha de atendimento médico, pois o paciente 

procura por um médico num serviço de pronto atendimento, e não um oficial 

administrativo, sem desconsiderar a importância desta atividade para 

continuidade dos processos 58,59. 

2 MOTIVAÇÃO 

Apesar desta mudança com introdução da solução digital é necessária, o 

custo e benefício que uma solução de IA possa trazer ainda é incerto, assim 

como o impacto que possa causar na experiência do usuário 4. 

Uma avaliação do fluxo de atendimento e da experiência dos pacientes 

envolvidos auxiliará na melhor compreensão do papel do uso da inteligência 

artificial no setor de saúde. 

3 OBJETIVO 

Avaliar o impacto da automação por meio de solução digital no 

atendimento do paciente num pronto atendimento durante a pandemia Covid-19. 

3.1 Aspectos para avaliação do impacto 

• Quantidade de registros de ficha de atendimento automatizados pela 

solução digital. 

• Tempo de execução da triagem da enfermagem. 

• Tempo de espera entre fim da triagem da enfermagem até início do 

atendimento médico. 

• Satisfação do paciente. 

4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Este é um estudo uni-centro, comparativo, prospectivo que segue o guia 

“Avaliando produtos digitais para saúde” da Public Health England 60, publicado 

em janeiro de 2020 pelo governo britânico para orientar e avaliar 

desenvolvimento ou execução de produtos digitais na área da saúde. 
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Dentro do referido documento, há o modelo de estudo comparativo “antes-

e-depois” 61 no qual foi aplicado para avaliação da solução digital de automação 

implementado na gestão de fila do PEP do CeAC. 

4.2 Questão principal 

• A solução digital é capaz de automatizar o registro da ficha de 

atendimento? 

4.3 Questões secundárias 

• O uso da solução digital pela equipe de triagem aumenta o Tempo de 

Execução da Triagem da Enfermagem (TETE) no pronto atendimento do 

CeAC 62? 

• O Tempo de Espera por Atendimento Médico (TEAM) após triagem da 

enfermagem é menor no grupo de pacientes com automação do registro 

de ficha de atendimento médico (FAM) em comparação com o grupo de 

pacientes com registro da FAM por um guichê de atendimento? 

• O Tempo Total até Atendimento Médico (TTAM) desde a emissão da 

senha de atendimento é menor no grupo de pacientes com automação do 

registro da FAM em comparação com o grupo de pacientes com registro 

da FAM por um guichê de atendimento? 

• A experiência do paciente segundo pesquisa de satisfação é melhor no 

grupo de pacientes com automação do registro da FAM em comparação 

com o grupo de pacientes com registro da FAM por um guichê de 

atendimento? 

4.4 Ambiente de estudo 

Este estudo foi conduzido com base nos dados obtidos pelo módulo de 

Gestão de Fluxo de Pacientes do PEP do CeAC, um centro especializado em 

atendimento ao colaborador do HCFMUSP, onde em 2020, foi responsável pelo 

diagnóstico de Covid19 dos colaboradores do HCFMUSP no seu serviço de 

Pronto Atendimento. 
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Figura 1. Fluxograma de acolhimento dos pacientes no CeAC em 9 passos. 

Fonte: produção do próprio autor 

4.5 Solução digital 

A solução digital, idealizada durante o evento do HACKMED, foi 

desenvolvida com apoio da equipe do Núcleo Especializado em Tecnologia da 

Informação (NETI) do HCFMUSP em 8 semanas, e instalada para uso pela 

equipe de triagem do CeAC em junho de 2020. 

Desenvolvida para plataforma web, a aplicação utiliza tecnologias Node-

JS (41), Restful e SOAP (42, 43) para processar as entradas de dados gerados 

pela equipe de enfermagem e automatizar os processos de cadastro no PEP 

interpretando a entrada de dados sem interação humana no processo 

administrativo. 

Duas informações essenciais são utilizadas para a identificação do 

paciente no aplicativo: 

• Senha para Atendimento (SPA): número chave emitido pelo PEP do 

CeAC por paciente para organizar a fila de chamada, sendo o mesmo 

impresso em papel e exibido no painel de senhas. 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF): registro mantido pela Receita Federal 

do Brasil, constituído por um número de 11 dígitos 63. 

Ao final da triagem, a enfermeira insere o CPF do colaborador-paciente 

na solução digital e, por meio de Robotic Process Automation (RPA), a solução 

digital busca as informações vinculados ao CPF cadastrado dentro do PEP e 

preenche a ficha de atendimento médico com os dados necessários. 
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Tendo em vista que a triagem da enfermagem é feita antes do registro da 

ficha de atendimento médico (FAM), todas as informações da triagem estão 

vinculadas apenas ao número da Senha para Atendimento (SPA).  

Assim, com RPA, a solução digital busca as informações de triagem pelo 

número da SPA e faz a vinculação definitiva das informações com a ficha de 

atendimento médico (FAM) dentro do PEP. 

Ou seja, se a solução digital encontrar com sucesso os dados do perfil do 

paciente no PEP por meio do CPF, o processo seguinte que é o registro da FAM 

será automatizado, e o paciente vai direto para a próxima etapa da jornada, que 

é a chamada pelo médico (Etapa 8 da Figura 1b). 

A solução digital foi instalada na estação de trabalho da equipe de 

enfermagem responsável pela triagem durante o mês de junho de 2020 e toda a 

equipe de enfermagem do CeAC foi treinada. 

Ao todo são 18 cliques, incluindo os 11 do CPF, cinco da senha de 

atendimento, e dois botões de confirmar (Figura 4 a 6 do anexo). 

Figura 2. Fluxograma de acolhimento dos pacientes no CeAC com solução 

digital no passo 3 e eliminação dos passos 4, 5, 6 e 7. 

 

 
Fonte: produção do próprio autor 
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4.6 População e amostra 

Foram considerados os registros no Prontuário Eletrônico do Paciente 

(PEP) no período de janeiro de 2020 a junho de 2021 do setor pronto 

atendimento da especialidade clínica médica do CeAC, responsável pelo 

acolhimento dos colaboradores-pacientes com sintomas respiratórios do 

HCFMUSP. 

Os dados eram todos anonimizados, cada atendimento era 

individualizado pelo seu número de atendimento, que é único no sistema do PEP. 

Foram encontrados 38.042 registros de atendimento, dos quais 98 foram 

descartados por dados inconsistentes resultando numa base para estudo de 

37.944 atendimentos, que corresponde a 99,7% de todos os atendimentos 

realizados no período (Quadro 1). 

Quadro 1. Motivos dos descartes dos atendimentos por ano e total de dados 

utilizados para análise. 

Motivo do descarte dos dados 
Total de atendimentos 

2020 2021 Soma % 

Erros de sistema no registro do fim 
da triagem 

 3 3  

Evasão do paciente antes do 
atendimento médico 

29 2 31  

Registro médico iniciado no dia 
seguinte ao atendimento  

7 17 24  

Ausência de registro de tempo de 
execução da triagem da enfermagem 

36 4 40  

Total de dados descartados 72 26 98 0,3% 

Dados utilizados para análise neste 
trabalho 

25 506 12 438 37 944 99,7% 

Total Geral 25 578 12 464 38 042 100,0% 

Fonte: produção do próprio autor 

Para cada atendimento calculou-se o Tempo de Execução da Triagem da 

Enfermagem (TETE), o tempo de registro da Ficha de Atendimento Médico 

(FAM) pelo Oficial Administrativo, o Tempo de Espera por Atendimento Médico 

(TEAM) e o Tempo Total até o Atendimento Médico (TTAAM). 

4.7 Design do estudo 

A solução digital foi implantada ao longo do mês de junho e considerada 

100% funcional a partir do mês de julho de 2020. 

Para o estudo de comparação “antes-e-depois”, consideramos como 

período pré-implantação os meses de janeiro a maio de 2020, e o período pós-
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implantação os meses de julho de 2020 a junho de 2021, totalizando 12 meses 

de acompanhamento após implantação da solução digital. 

4.8 Variáveis 

Todas as variáveis foram obtidas através do módulo Gestão de Fluxo de 

Pacientes do PEP do CeAC. Importante ressaltar que foram coletados somente 

dados liberados, isto é, dados lançados ao sistema do PEP que não podem ser 

alterados, editados, ou excluídos por um usuário através do próprio PEP. 

Para responder à Questão Principal, coletamos o dado temporal do PEP 

referente ao início do registro da FAM. Quando o dado contém um valor 

temporal, significa que foi realizado por uma ação humana. E quando o dado 

contém um valor “nulo” significa que o processo de registro da FAM foi 

automatizado pela solução digital.  

Para responder às Questões Secundárias, analisamos o TETE, o TEAM 

e o TTAM. 

Para cálculo do TETE foi considerado como início o momento em que o 

enfermeiro inicia a triagem no PEP, e como fim quando o enfermeiro finaliza a 

triagem no PEP. Ambos momentos são registrados automaticamente no PEP. 

(início e fim da Etapa 3 da Figura 1 e Figura 2). 

Para cálculo do TEAM foi considerado como início o instante em que o 

enfermeiro finaliza a triagem no PEP, e como fim quando o médico inicia o 

Atendimento Médico no PEP. Ambos são registrados automaticamente no PEP. 

(fim da Etapa 3 até início da Etapa 9 da Figura 1 e Figura 2). 

Para cálculo do TTAM foi considerado como início o momento da emissão 

da Senha de Atendimento, e como fim quando o médico inicia o Atendimento 

Médico no PEP. Ambos momentos são registrados automaticamente no PEP.  

(início da Etapa 1 até início da Etapa 9 da Figura 1 e Figura 2).  

4.9 Coleta e análise de dados 

Para comparação dos dados de TETE, TEAM e TTAM, os dados foram 

extraídos para Excel, versão 2010, Microsoft Inc®. 

Para avaliar a automação do registro da FAM pela solução digital, criou-

se a Taxa de Automação (TAUT), que é calculado pelo total de atendimento com 

automação por total de atendimento realizado x 100. 

O total de atendimento com automação é o total de atendimento que tem 

no marco do início do registro da FAM (passo 6 da Figura 1 e Figura 2) igual ao 

“nulo”. 
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Para avaliação dos dados de TETE, utilizou-se a média mensal do período 

estudado para a comparação “antes-e-depois” da implementação da solução 

digital. 

Para avaliação dos dados de TEAM e TTAM, utilizou-se somente a média 

mensal do período pós-implementação da solução digital. E a comparação do 

TEAM e TTAM foi feita entre os atendimentos com e sem automação do registro 

da FAM. 

4.10 Pesquisa de satisfação 

Para avaliar a satisfação do colaborador-paciente atendido, um link de 

acesso ao formulário Google® é enviado para cada paciente atendido desde 

maio de 2021 pela administração do CeAC. 

Porém, nesta pesquisa, não era possível diferenciar se o atendimento 

teve ou não o registro da FAM por automação da solução digital. 

Com o objetivo de aproveitar o processo já existente sem a necessidade 

de uma coleta de pesquisa de satisfação paralela, foi incluída uma nova pergunta 

no formulário para diferenciar aqueles que tiveram experiência com automação 

no registro da FAM no dia 23 de julho de 2021. 

A pergunta incluída “Após o atendimento da triagem, foi encaminhado à 

recepção?” foi respondida pelo colabora-paciente durante o preenchimento do 

formulário com alternativas de “sim” ou “não”. 

Como os colaboradores-pacientes com automação do registro da FAM 

não são encaminhados à recepção, foi considerado como grupo com 

automação, aqueles que responderem “não” à esta pergunta, e como grupo sem 

automação, aqueles que responderem “sim” à esta pergunta. 

O formulário de pesquisa de satisfação do CeAC possui 25 tópicos e um 

campo aberto para comentários livres. 

Para responder à questão secundária: “A experiência do paciente 

segundo pesquisa de satisfação é melhor no grupo de pacientes com automação 

do registro da FAM em comparação com o grupo de pacientes com registro da 

FAM por um guichê de atendimento” foram analisadas as respostas em escala 

LIKERT do tópico baseado em número de respondentes da pesquisa. 

“Avaliação do tempo de espera para atendimento médico.” 

a) Muito insatisfatório 

b) Mais ou menos insatisfatório 

c) Nem satisfatório, nem insatisfatório 

d) Mais ou menos satisfatório 

e) Muito satisfatório 
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Os outros tópicos não foram avaliados, pois não tem correlação direta com a 

automação do registro da FAM, e nenhum efeito de causalidade pode ser 

atribuído. 

4.12 Comitê de ética em pesquisa 

Este é um estudo de Gestão e Melhoria de Processos cujo foco está 

voltado para a melhoria de um processo já existente, onde o objeto de avaliação 

não é o ser humano de forma direta ou indireta e sim informações administrativas 

do local a ser analisado.  

Portanto, não passam por avaliação do Sistema Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) ou Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP). 

E segundo a Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

HCFMUSP, por se tratar de uma pesquisa de satisfação e qualidade do 

atendimento, não há necessidade de avaliação pelo sistema CEP/CONEP, 

bastando aprovação do chefe do departamento do CeAC, onde neste caso 

aprovou o uso do formulário de pesquisa de satisfação para elaboração deste 

trabalho. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Registro da ficha de atendimento médico 

Foram analisados os 37.944 atendimentos ao longo dos 18 meses entre 

janeiro de 2020 a junho de 2021. Para cada atendimento foi verificada a 

ocorrência ou não do registro da FAM pelo oficial administrativo, consultando o 

marcador temporal do registro da FAM no PEP. 

Se o marcador temporal do início do registro da FAM for “nulo”, então o 

Oficial Administrativo não realizou registro da FAM, o que significa que o mesmo 

foi feito pela automação de processos robóticos da solução digital. 

Calculamos a Taxa de Automação (TAUT) para demonstrar a automação 

da solução digital em relação ao registro da FAM (Tabela 1 e Gráfico 1). 

Tabela 1. Distribuição mensal do total de atendimentos, total de registro da FAM 

com automação e total de registro da FAM com Oficial Administrativo e seu 

respectivo TAUT. 

 Atendimentos realizados 

Ano Mês Total 
Registro da FAM 
com automação 

Registro da FAM 
com Oficial 

TAUT 

2020 Janeiro 1 322  1 322 0% 

  Fevereiro 992  992 0% 

  Março 3 361  3 361 0% 

  Abril 3 338  3 338 0% 

  Maio 2 916  2 916 0% 

  Junho 2 199 1 527 672 69% 

  Julho 2 143 2 043 100 95% 

  Agosto 1 915 1 711 204 89% 

  Setembro 1 562 1 466 96 94% 

  Outubro 1 512 1 396 116 92% 

  Novembro 2 261 2 031 230 90% 

  Dezembro 1 985 1 871 114 94% 

2021 Janeiro 1 743 1 640 103 94% 

  Fevereiro 1 872 1 780 92 95% 

  Março 2 518 2 276 242 90% 

  Abril 1 780 1 645 135 92% 

  Maio 2 265 2 072 193 91% 

  Junho 2 260 1 962 298 87% 

Total Geral 37 944 23 420 14 524  
FAM = Ficha de Atendimento Médico 

TAUT = Taxa de Automação  

Fonte: produção do próprio autor 
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Gráfico 1. Distribuição mensal do total de atendimentos, total de registro da FAM 

com automação e total de registro da FAM com Oficial Administrativo e seu 

respectivo TAUT. 

Fonte: produção do próprio autor 

Com a solução digital, o registro da FAM foi automatizado desde o mês 

de sua implantação em 69% dos atendimentos, variando após a implantação 

entre 87% a 95% do total de atendimento mensal, tendo uma taxa de automação 

(TAUT) de 92% de julho de 2020 a junho de 2021, seu primeiro ano de 

implantação (Tabela 2 e Gráfico 2). 

Tabela 2. Taxa de automação (TAUT) do registro da ficha de atendimento 

médico (FAM) dos períodos antes e depois da implementação da solução digital. 

 Atendimentos realizados 

Período da 
implantação 

Total 
Registro da FAM 
com automação 

Registro da FAM 
com Oficial 

TAUT 

Pré-implantação 11 929 0 11 929 0% 

Durante implantação 2 199 1 527 672 69% 

Pós-implantação 23 816 21 893 1 923 92% 

Total Geral 37 944 23 420 14 524  

FAM = Ficha de Atendimento Médico 

TAUT = Taxa de Automação 

Fonte: produção do próprio autor 
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Gráfico 2. Taxa de automação (TAUT) do registro da ficha de atendimento 

médico (FAM) dos períodos antes e depois da implementação da solução digital. 

Fonte: próprio autor 

5.2 Tempo de execução da triagem da enfermagem 

A introdução de uma nova ferramenta eletrônica pode aumentar o tempo 

despendido pelos profissionais de saúde durante o atendimento 62,64. Por isso 

houve neste estudo uma preocupação com o Tempo de Execução da Triagem 

da Enfermagem (TETE) do CeAC antes-e-depois da implantação da solução 

digital. 

No período anterior a implantação da solução da digital, a média mensal 

do TETE de janeiro a maio de 2020 variou de 2 minutos e 37 segundos a 3 

minutos e 2 segundos, tendo como média neste período de cinco meses de 2 

minutos e 54 segundos (Tabela 3 e Gráfico 3). 

Durante o mês da implantação da solução digital, em junho de 2020, a 

média do TETE foi de 3 minutos e 21 segundos, um aumento de 16% em relação 

à média do período pré-implantação (Tabela 3 e Gráfico 3). 

Já no período pós-implantação da solução digital, a média do TETE por 

mês variou de 2 minutos e 41 segundos a 3 minutos e 23 segundos, com média 

geral no período de 3 minutos (Tabela 3 e Gráfico 3). 
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Tabela 3. Distribuição por mês do Total de Triagem da Enfermagem e a média 

do Tempo de Execução da Triagem da Enfermagem. 

  Triagem da Enfermagem 

Ano Mês N Média do TETE 

Período pré-implantação da solução digital 

2020 Janeiro 1 322 0:02:58 

  Fevereiro 992 0:02:54 

  Março 3 361 0:02:37 

  Abril 3 338 0:03:01 

  Maio 2 916 0:03:02 

Subtotal pré-implantação 11 929 0:02:54 

  Junho 2 199 0:03:21 

Período pós-implantação da solução digital 

  Julho 2 143 0:03:21 

  Agosto 1 915 0:03:23 

  Setembro 1 562 0:03:14 

  Outubro 1 512 0:02:55 

  Novembro 2 261 0:02:44 

  Dezembro 1 985 0:02:41 

2021 Janeiro 1 743 0:03:03 

  Fevereiro 1 872 0:02:45 

  Março 2 518 0:03:01 

  Abril 1 780 0:02:59 

  Maio 2 265 0:02:55 

  Junho 2 260 0:03:02 

Subtotal pós-implantação 23 819 0:03:00 

Total Geral 37 944 0:02:59 
TETE = Tempo de Execução da Triagem da Enfermagem 

Fonte: produção do próprio autor 
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Gráfico 3. Distribuição por mês do Total de Triagem da Enfermagem e a média 

do Tempo de Execução da Triagem da Enfermagem. 

Fonte: produção do próprio autor 

Comparando a média do TETE por mês com a média do período pré-

implantação (Tabela 4 e Gráfico 4), é possível observar que a média do TETE 

por mês teve um aumento entre 12% a 17% nos meses de junho a setembro de 

2020, e uma variação entre -7% a 5% nos meses seguintes de outubro de 2020 

a junho de 2021, semelhante a variação observada nos cinco meses anteriores 

a implantação da solução que foi de -9% a 5%. 

  

1322
992

3361 3338

2916

2199 2143
1915

1562 1512

2261
1985

1743 1872

2518

1780

2265 2260

02:58 02:54

02:37

03:01 03:02

03:21 03:21 03:23
03:14

02:55
02:44 02:41

03:03

02:45

03:01 02:59 02:55
03:02

00:00

00:35

01:09

01:44

02:18

02:53

03:27

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Média Mensal do Tempo de Execução da Triagem da 
Enfermagem

Triagens Média do TETE



32 
 

Tabela 4. Variação em percentagem da média do TETE mês a mês com a média 

do TETE no período pré-implantação da solução digital. 

Período Ano Mês 
Média 

do 
TETE 

Variação em 
relação ao período 

anterior a 
implantação 

Pré-Implantação 2020 
Janeiro a 
maio 

0:02:54  

 2020 Janeiro 0:02:58 2% 

  Fevereiro 0:02:54 0% 

  Março 0:02:37 -9% 

  Abril 0:03:01 4% 

  Maio 0:03:02 5% 

Durante Implantação  Junho 0:03:21 16% 

Pós-implantação  Julho 0:03:21 16% 
  Agosto 0:03:23 17% 
  Setembro 0:03:14 12% 
  Outubro 0:02:55 1% 
  Novembro 0:02:44 -6% 
  Dezembro 0:02:41 -7% 
 2021 Janeiro 0:03:03 6% 
  Fevereiro 0:02:45 -5% 
  Março 0:03:01 4% 
  Abril 0:02:59 3% 
  Maio 0:02:55 1% 
  Junho 0:03:02 5% 

TETE = Tempo de Execução da Triagem da Enfermagem 

Fonte: produção do próprio autor 
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Gráfico 4. Variação em percentagem da média do TETE mês a mês com a média 

do TETE no período pré-implantação da solução digital. 

Fonte: produção do próprio autor 

5.3 Tempo de espera para atendimento médico 

Com a implementação da solução digital, o registro da FAM pôde ser feito 
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Tabela 5. Tempo de espera para atendimento médico (TEAM) dividido em grupo 

com automação e grupo sem automação de janeiro de 2020 a junho de 2021. 

    Grupo com automação Grupo sem automação 

Ano Mês N Média do TEAM N Média do TEAM 

Pré-implantação (janeiro/20 a maio/20) 

2020 Janeiro   1 322 0:45:46 

  Fevereiro   992 0:35:01 

  Março   3 361 1:15:28 

  Abril   3 338 0:30:25 

  Maio   2 916 0:36:10 

Média período   2 386 0:46:36 

 2020 Junho 1 527 0:13:45 672 0:24:24 

Pós-implantação (julho/20 a junho/21) 

  Julho 2 043 0:20:12 100 0:31:18 

  Agosto 1 711 0:26:58 204 0:39:05 

  Setembro 1 466 0:17:33 96 0:26:51 

  Outubro 1 396 0:29:12 116 0:38:20 

  Novembro 2 031 0:41:18 230 0:52:10 

  Dezembro 1 871 0:30:48 114 0:37:13 

2021 Janeiro 1 640 0:19:28 103 0:24:28 

  Fevereiro 1 780 0:25:14 92 0:31:55 

  Março 2 276 0:32:32 242 0:39:34 

  Abril 1 645 0:30:17 135 0:37:49 

  Maio 2 072 0:53:12 193 1:05:57 

  Junho 1 962 0:40:40 298 0:53:07 

 Média período 1 824 0:31:20 160 0:43:12 
TEAM = Tempo de Espera para Atendimento Médico 

Fonte: produção do próprio autor 

Gráfico 5. Tempo de espera para atendimento médico (TEAM) dividido em grupo 

com automação e grupo sem automação de janeiro de 2020 a junho de 2021. 

Fonte: produção do próprio autor 
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Utilizando o grupo sem automação como controle, os colaboradores-

pacientes atendidos com automação pela solução digital tiveram uma redução 

que variou de 5 minutos a 12 minutos e 45 segundos (Tabela 6 e Gráfico 6). 

A redução no tempo de espera pelo atendimento médico após a triagem 

da enfermagem neste período pós-implantação (julho de 2020 a junho de 2021) 

foi em média 11 minutos e 51 segundos na espera (Tabela 6 e Gráfico 6). 

Tabela 6. Média do tempo de espera para atendimento médico com automação 

e sem automação no registro da FAM, com sua respectiva variação percentual 

e redução quantitativa por mês. 

Período Média do TEAM 

Ano Mês 
Com 

automação 
Sem 

automação 
Variação 

percentual 
Redução 
de tempo 

2020 Julho 0:20:12 0:31:18 -35% 0:11:06 
 Agosto 0:26:58 0:39:05 -31% 0:12:08 
 Setembro 0:17:33 0:26:51 -35% 0:09:17 
 Outubro 0:29:12 0:38:20 -24% 0:09:08 
 Novembro 0:41:18 0:52:10 -21% 0:10:52 
 Dezembro 0:30:48 0:37:13 -17% 0:06:25 

2021 Janeiro 0:19:28 0:24:28 -20% 0:05:00 
 Fevereiro 0:25:14 0:31:55 -21% 0:06:42 
 Março 0:32:32 0:39:34 -18% 0:07:01 
 Abril 0:30:17 0:37:49 -20% 0:07:32 
 Maio 0:53:12 1:05:57 -19% 0:12:45 
 Junho 0:40:40 0:53:07 -23% 0:12:27 

Média Geral 0:31:20 0:43:12 -27% 0:11:51 
FAM = Ficha de Atendimento médico 

TEAM = Tempo de Espera para Atendimento Médico 

Fonte: produção do próprio autor 
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Gráfico 6. Média do tempo de espera para atendimento médico com automação 

e sem automação no registro da FAM e redução quantitativa por mês. 

 
Fonte: produção do próprio autor 
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despendidos (Tabela 7 e Gráfico 7). 
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atendimento médico pelo oficial administrativo antes da implantação da solução 

digital por mês. 

Período 
Tempo médio de registro da FAM pelo Oficial 

Administrativo 

Ano Mês 
Tempo de espera 

para chamada 
Tempo de execução 

do registro 
Tempo total 
da atividade 

2020 Janeiro 0:03:34 0:01:48 0:05:22 
 Fevereiro 0:03:56 0:01:42 0:05:38 
 Março 0:08:21 0:02:12 0:10:32 
 Abril 0:03:02 0:02:07 0:05:09 
 Maio 0:03:37 0:02:06 0:05:43 

Média Geral 0:04:48 0:02:04 0:06:52 
FAM = Ficha de Atendimento Médico 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Gráfico 7. Média do tempo de espera e de execução do registro da ficha de 

atendimento médico pelo oficial administrativo antes da implantação da solução 

digital por mês. 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Gráfico 8. Média do tempo de espera e de execução do registro da ficha de 

atendimento médico pelo oficial administrativo depois da implantação da solução 

digital por mês. 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

Estes resultados mostram um aumento tanto no tempo de espera quanto 

na execução da atividade do registro da FAM pelos oficiais administrativos após 

a implementação da solução digital (Quadro 2). 

Quadro 2. Comparação dos tempos de espera e de execução do registro da 

FAM pelo oficial administrativo antes e depois da implantação da solução digital 

Período 
Antes da 

implantação 
Depois 

implantação 
Variação 

Tempo de espera para 
registro da FAM 

0:04:48 0:12:11 154% 

Tempo de execução do 
registro da FAM 

0:02:04 0:03:07 51% 

Tempo total da atividade 
do registro da FAM 

0:06:52 0:15:18 123% 

FAM = Ficha de Atendimento Médico 

Fonte: Produção do próprio autor 
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minutos e 21 segundos, numa média 1 hora 20 minutos e 34 segundos (Tabela 

9 e Gráfico 9). 

Tabela 9. Número de atendimentos e média do tempo total até o atendimento 

médico no período antes da implantação da solução digital 

Meses de 2020 N de atendimentos Média do TTAM 

Janeiro 1 322 0:56:12 

Fevereiro 992 0:47:37 

Março 3 361 2:03:21 

Abril 3 338 1:14:53 

Maio 2 916 0:59:59 

Total Geral 11 929 1:20:34 
TTAM = Tempo Total até o Atendimento Médico 

Fonte: Produção do próprio autor 

Gráfico 9. Número de atendimentos e média do tempo total até o atendimento 

médico no período antes da implantação da solução digital 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Esta redução é condizente com os resultados de redução obtidos com o 

tempo de espera para atendimento médico no mesmo período que foi de 11 

minutos e 51 segundos (Tabela 6). 

Tabela 10. Média do tempo total até o atendimento médico com automação e 

sem automação no registro da FAM, com sua respectiva variação percentual e 

redução quantitativa por mês 

Período 
Média do tempo total até o atendimento médico 

(TTAM) 

Ano Mês 
Com 

automação 
no registro 

Sem 
automação 
no registro 

Variação Diferença 

2020 Julho 0:34:05 0:44:22 -23% 0:10:17 
 Agosto 0:41:00 0:53:19 -23% 0:12:20 
 Setembro 0:33:26 0:40:53 -18% 0:07:27 
 Outubro 0:43:35 0:52:32 -17% 0:08:58 
 Novembro 0:56:19 1:13:43 -24% 0:17:24 
 Dezembro 0:44:22 0:49:33 -10% 0:05:11 

2021 Janeiro 0:38:11 0:43:06 -11% 0:04:55 
 Fevereiro 0:37:12 0:42:17 -12% 0:05:05 
 Março 0:49:10 1:00:25 -19% 0:11:15 
 Abril 0:43:00 0:48:25 -11% 0:05:25 
 Maio 1:07:48 1:19:57 -15% 0:12:09 
 Junho 0:53:59 1:07:49 -20% 0:13:50 

Média Geral 0:45:54 0:58:48 -22% 0:12:54 
TTAM = Tempo Total até o Atendimento Médico 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Gráfico 10. Média do tempo total até o atendimento médico com automação e 

sem automação no registro da FAM e redução quantitativa por mês 

Fonte: Produção do próprio autor 
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5.7 Pesquisa de satisfação 

Durante o mês de agosto de 2021 foram recebidos 177 formulários com 

respostas completas, sendo 92 deles com encaminhamento à equipe da 

recepção após triagem, ou seja, sem automação do registro da FAM, e 85 deles 

sem encaminhamento à equipe da recepção após triagem da enfermagem 

(Tabela 11). 

Tabela 11. Pergunta: “Após o atendimento da triagem, foi encaminhado à 

recepção?” 

Pergunta: “Após o atendimento da triagem, foi encaminhado à recepção?” 

Resposta Quantidade 

Sim 92 

Não 85 

Total 177 
Fonte: Produção do próprio autor 

No grupo com automação, o colaborador-paciente foi encaminhado à 

espera para atendimento médico logo após triagem, pela equipe da enfermagem 

(Passo 3 da Figura 2 e Figura 5). 

No grupo sem automação, o colaborador-paciente foi encaminhado à 

espera para atendimento médico após o registro da FAM, pela equipe de oficiais 

administrativos da recepção (Passo 7 da Figura 1). 

Tabela 12. Respostas referentes ao tempo de espera para atendimento médico 

dividido por registros da FAM com automação e sem automação. 

Tempo de espera para atendimento 
médico 

Com automação Sem automação 

Muito insatisfatório 22 26% 12 13% 

Mais ou menos insatisfatório 14 16% 8 9% 

Nem satisfatório, nem insatisfatório 8 9% 5 5% 

Mais ou menos satisfatório 24 28% 15 16% 

Muito satisfatório 17 20% 52 57% 

Soma 85 100% 92 100% 
Fonte: Produção do próprio autor 

Segundo as respostas obtidas na pesquisa de satisfação, os 

colaboradores-pacientes acolhidos com automação no registro da FAM ficaram 

muito satisfatórios e mais ou menos satisfatórios com o tempo de espera em 

20% e 28% respectivamente, contra 16% e 26% de mais ou menos insatisfatório 

e muito insatisfatório (Tabela 12).  
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Enquanto os colaboradores-pacientes acolhidos sem automação no 

registro da FAM ficaram muito satisfatórios e mais ou menos satisfatórios com o 

tempo de espera em 57% e 16% respectivamente, contra 9% e 13% de mais ou 

menos insatisfatório e muito insatisfatório (Tabela 12).  
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6 DISCUSSÃO E ANÁLISE 

Neste estudo, foi possível analisar 99,7% dos atendimentos realizados no 

CeAC num período de 18 meses (janeiro de 2020 a junho de 2021), onde uma 

solução digital com automação de processos robóticos foi implementada em 

junho de 2020 e considerada 100% funcional a partir de julho de 2020. 

Antes da solução ser implementada, todos, 100% dos colaboradores-

pacientes triados pela equipe de enfermagem se dirigiam até o oficial 

administrativo para registro da FAM, uma tarefa administrativa muito importante 

que visa garantir a entrada das informações no PEP, no entanto, acrescenta 

etapas extras (Figura 2). 

Após a implementação da solução digital, os resultados obtidos 

demonstraram que nestes 12 meses do seu funcionamento, 92% de sucesso no 

registro automatizado da FAM no final da triagem, quando a equipe de 

enfermagem inseriu o número do CPF do colaborador-paciente em seu 

computador (Tabela e Gráfico 2). Isto é, a solução foi capaz de automatizar 92% 

dos registros de ficha de atendimento médico. 

Como consequência, reduziu-se o contato direto do colaborador-paciente 

do HCFMUSP de quadro predominantemente respiratório com a equipe 

administrativa do CeAC e contribuiu-se com o distanciamento social durante a 

Pandemia. 

E parte da equipe responsável pelo registro da FAM foi realocada para 

outras atividades, elevando assim o tempo médio de espera para o registro da 

FAM pelo oficial em 154% (Quadro 2) após a implementação da solução digital. 

Os 8% dos colaboradores-pacientes do HCFMUSP que precisaram do 

oficial administrativo para realizar registro da FAM foram identificados pelos 

gestores locais do CeAC como colaboradores-pacientes com erro de CPF no 

cadastro do PEP. 

Como consequência, a média do tempo de atividade do registro da FAM 

deste grupo é 51% maior em relação à média do mesmo no período anterior à 

implantação da solução digital (Quadro 2), pois para todos os registros dessa 

população há necessidade da correção no cadastro do colaborador-paciente. 

Esta atividade de registro da FAM pelo oficial administrativo é considerada 

uma atividade sem valor agregado segundo os critérios de Manufatura Enxuta 
55, pois, mesmo sem ele, o cliente alcança o produto final que é o atendimento 

médico, e em um tempo menor 56,57. 

Quanto ao trabalho da equipe de enfermagem do CeAC, houve um 

aumento no tempo de execução com a introdução da solução digital ao final do 
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processo nos primeiros três meses após a implantação, resultados semelhantes 

foram encontrados em implementações de outros sistemas de registro eletrônico 

em pronto atendimentos 62,64. 

Nos meses seguintes, a partir do outubro de 2020, a média do tempo de 

execução da triagem da enfermagem (TETE) apresentou variações similares ao 

período anterior a implantação, indicando uma possível curva de aprendizagem 

da solução digital nos primeiros três meses (Tabela e Gráfico 3 e 4). 

Quanto ao tempo de espera para atendimento (TEAM) os resultados 

mostraram que com registro automatizado da FAM, o colaborador-paciente 

esperou menos para ser atendido pelo médico (Tabela e Gráfico 6). 

A diferença no tempo de espera é condizente com o tempo total 

necessário para um registro da FAM pelo oficial administrativo (Tabela e Gráfico 

6 e 8), e, ao eliminar a atividade sem valor agregado, o colaborador-paciente 

ganhou o tempo que desperdiçaria com o registro da FAM 55-57. 

Considerando que a atividade envolvendo o registro da FAM anterior à 

implantação da solução durava em média 6 minutos e 52 segundos (Quadro 3), 

com média mensal de 1.826 atendimentos realizados com automação no registro 

da FAM, a economia em tempo é de aproximadamente 209 horas por mês ou 

2.508 horas neste período de 12 meses. 

Quanto a pesquisa de satisfação, os resultados mostraram que mesmo 

com a redução de tempo de espera pela automação da solução digital, os 

colaboradores-pacientes não ficaram mais satisfeitas com o tempo de espera 

para atendimento médico. 

Pelo contrário, dentre as respostas colhidas, o grupo de colaboradores-

pacientes que foram encaminhados à recepção após triagem da enfermagem 

tiveram uma satisfação maior em relação ao tempo de espera para atendimento 

médico do que o grupo de colaboradores-pacientes que não precisaram ser 

encaminhados à recepção após a triagem da enfermagem, isto é, com 

automação da solução digital (Tabela 12). 

Uma possibilidade para explicar tal baixa satisfação é que pelo fato do 

tempo economizado com automação do registro da FAM não é percebido pelos 

colaboradores-pacientes, e a automação não influenciou em nada na satisfação 

do serviço prestado 65,66. 

6.1 Limitações 

A redução do tempo total até o atendimento (TTAM) antes e depois da 

solução digital não pode ser atribuída a automação, pois há outros fatores de 



46 
 

influência, tais como o número de enfermeiros, oficiais administrativos e médicos 

em serviço. 

A tabela 10 e Quadro 3 apontam que a média do TTAM anterior a 

implantação é maior que a média do TTAM posterior a implantação mesmo no 

grupo sem registro automatizado da FAM. 

Há indício de que esta redução se deve a melhoria do processo anterior 

ao início da triagem da enfermagem, se considerarmos que a média do TEAM 

anterior a implantação da solução digital é próximo a média do TEAM no período 

pós-implantação do grupo sem registro automatizado (Tabela e Gráfico 6). 

Mas é uma limitação do estudo não poder atribuir as reduções 

encontradas no TTAM nos períodos antes e depois à solução digital. 

Um estudo sobre percepção do tempo de espera não foi realizado, o qual 

poderia contribuir para melhor entendimento da relação entre tempo de espera 

e satisfação do paciente num serviço de pronto atendimento 66.  

Outras questões da pesquisa de satisfação enviadas aos colaboradores-

pacientes pelo CeAC não foram avaliadas, pois não podem ser atribuídas 

relação direta com a solução digital. 

6.2 Custos 

Para desenvolver desta solução digital no CeAC, foram necessárias 160 

horas-homem de um programador sênior, a um custo final total de R$ 16.000,00. 

Na conversão para dólar da época, seria de USD 2.915,18 (conversão USD 1,00 

= BRL 5,4885). 

O aplicativo foi testado inicialmente em um tablet e depois instalado no 

computador desktop da sala da triagem da enfermagem. 

Não houve outras despesas. 
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7 CONCLUSÕES 

O ano de 2020 será sempre lembrado como o ano da Pandemia Covid-

19. No dia 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde do Brasil declarou emergência 

sanitária de importância nacional devido à infecção humana pelo novo 

coronavírus por meio da Portaria nº 188 53, e, no mês seguinte, a Organização 

Mundial de Saúde declarou Pandemia Mundial 6,7. 

Dentro deste cenário, a solução digital automatizou o registro da ficha de 

atendimento médico no CeAC em 92%, diminuindo desta forma o contato dos 

colaboradores-pacientes sintomáticos com funcionários administrativos. 

A introdução da solução digital na rotina aumentou o tempo de execução 

de triagem da enfermagem nos primeiros três meses de uso em torno de 16%, 

e voltou aos padrões anteriores da implantação a partir do quarto mês de uso 

pleno. 

O tempo de espera para atendimento médico é em média quase 12 

minutos menor quando há automação do registro da ficha de atendimento 

médico, após a implementação da solução digital. 

Não é possível associar a redução de tempo total até o atendimento 

médico à solução digital, pois há outros fatores envolvidos. Entretanto, é possível 

afirmar que após a sua implementação, a solução digital eliminou o tempo 

necessário para registro da ficha de atendimento médico, sendo responsável por 

esta economia de tempo. 

Esta economia de tempo de cerca de 2.500 mil horas em 12 meses, 

justifica plenamente o valor investido no desenvolvimento da solução, trazendo 

perspectiva de investimentos em novas funcionalidades possíveis com emprego 

da inteligência artificial. 

A tecnologia de automação de processos robóticos poderia ser aplicada 

às atividades médicas, facilitando, por exemplo, a busca dos resultados de 

exames ou a busca de informações no PEP e reduzindo, desta forma, o tempo 

em frente ao computador do médico. 

Entretanto, a redução do tempo gasto com uso da automação vem 

exigindo um maior proatividade no âmbito da comunicação humana, onde a 

redução do tempo não deve construir uma impessoalidade que minimize o 

atendimento médico. 

Por esta razão não se pode considerar que a eficiência quanto ao tempo 

gasto por si só melhore a satisfação dos pacientes, esta depende mais da 

percepção do mesmo em relação ao seu acolhimento durante a consulta e 

tratamento. 
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Neste projeto avaliamos os fluxos decorrentes da necessidade de 

atendimento, não foram considerados os elementos subjetivos que envolvem o 

acolhimento. 

Em outras palavras, o uso da inteligência artificial em si pode não ter 

impacto na percepção do cliente em relação ao serviço, quando considerarmos 

a situação particular de uma unidade de saúde que oferece atendimento aos 

seus colaboradores. 

Mas o impacto provavelmente é melhor avaliado pela empresa que pôde 

privilegiar o trabalho humano em ações especializadas, permitindo assim mais 

tempo disponível para atividades de impacto e de maior conteúdo cognitivo. 
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8 ANEXOS 

Figura 3. Solução Digital solicitando o número do CPF 

 

Enfermeira do CeAC insere CPF do colaborador-paciente na solução digital 

 

Figura 4. Solução digital mostrando dados do colaborador-paciente através de 

Pop-Up 

 

Solução digital mostra os dados do colaborador-paciente na tela da enfermeira através 
de um POP-UP. 
Enfermeira do CeAC fala em voz alta o nome do colaborador-paciente para confirmar 
identidade, assim como os dados de e-mail e telefone celular para confirmação. 
Neste momento o colaborador-paciente pode alterar os seus dados cadastrais de e-mail 
e celular do PEP. 
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Figura 5. Solução digital pedindo confirmação por SFA 

 

Assim que a enfermeira confirma ou atualiza os dados da tela anterior, solução digital 
pede o número da Senha para Fila de Atendimento (SFA) do colaborador-paciente. 
Solução digital vai reconhecer como número valido, se existir um número de senha igual 
já em atendimento no modulo de triagem do PEP. 
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